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iCuoliuitat ttirrat.

Kuohuvat virrat, kuljette kiirein,

pyrkien, pauhaten vilisevät vuonne,
rajoista viis, yli kunmgaspiirein

uurratte uomanne tänne ja tuonne.

Kuohutte uhmaten, riehutte toimin,

taistelun intoa niin koko retki,

murratte sulkuja yhteisin voimin,

voittajan riemua jokainen hetki.

Minnekkä matkanne, suottako vainen
rauhaton rintanne riehuu ja peuhaa,
suottako taistelu tuo samanlainen,
miksette tyydy jo suvannon rauhaan?
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Eespäin on matkamme, voittajan hyvään,
missä on toivoton taistelu laannut,

merehen riennämme, suureen ja syvään,

missä on kahlittu vapauden saanut.

Ei vaihda pyrkijä vapautta rauhaan
jonka on ehtona tyytymys uomaan,
ennemmin, vaikk' ijät' taistelu pauhaa
pyrkii se uhmaten onnensa luomaan.

Nousispa kahlitut kuohujen innoin,

yhtyispä orjutut virtojen voimin,

niin taiston uhmasta kuohuvin rinnoin,

niin vapauttansa vaativin toimin!

Yhtyen kuin vedet tietänsä kyntäis:

aukeisi uomansa, sulkunsa raukeis.

Yhtyen kuin vedet yhtäänne ryntäis:

vapaus, kuin meri, eteensä aukeis.



Bnl aikrua ! Vai IhmlHima

!

lC«|iariaaor«i taiiairtuinat ailmätn rftraaä. nuoitrn 18U lapulta.

Nyt nähkäätte ihmiset ympäri maan:
on oikeus mennyt jo maasta,
on jälellä verinen vääryys vaan
ja kurjin konnuus ja saasta.

On soilunut tyyten jo ihmisyys,

sen sydän on lyömästä laannut
ja noussut on peto, — sen väkevyys
ja himo on vallan jo saanut.

Pois astu jo korkeelta patsaaltas

sa vapauden jumalatar — mereen,
on häväisty maasi ja kunnias,
on tahrittu soihtusi vereen.

*-:j



Tää maasi on Venäjän veroinen,

uus' Siperia, kauhujen tanner,

se kohoopi kilvassa raakuuden,
tää kuuluisa vapauden manner!

Tääir ei ole turvassa ihminen
ken ihmisen oikeutta vaatii,

salamurhaajat seuraa jälkiä sen,

lait heillensä riistäjät laatii.

TäälV ei ole turvassa kotonaan,

sen palkatut murhaajat saartaa,

sen lävistää lahtarit luodillaan ~
vaan onni, jos kuoleman kaartaa.

TäälV ei ole turvassa lapsetkaan,

salamurhaajat kaikk'alla lymyy,

ja satoja uhreina tallataan

ja syyllinsn syrjässä hymyy!

Nyt roistot ja hylkiöt ympäri maan
ihmisten kauhuksi tuodaan

ja häväistykseen ja murhaamaan
heille aseet ja oikeus suodaan.



Se kaikki, miV inhoaa ihminen,
se kaikki, mi muualla halpaa,
saa täällä nyt julkeimman oikeuden
ja hallitus ei pane salpaa.

«^

1 Tääir elämöi mieletön tunnottomuus,
maan valtias mammona-sielu,
ja viety on uhriksi viattomuus,
vaan tyytyykö sen pedon nielu? —

Noin jokohan mennyt on oikeus
ja sortunut ihmisyys aivan,

ja kovenee orjutun orjuutus
ja kurjutun kurjuus ja vaiva?

.7

Ei! Ei ole sortunut oikeus,

viet' elää se — toisella puolla,

se nousevi, otsalla uhkaus,
ja eikä se aijokaan kuolla.



Ja ei vielä sortunut ihmisyys,

se vieläkin toivoo ja luottaa,

kuin kärsivä, uhkaava ijäisyys

se päivänsä nousua vuottaa.

Se toivoo, että ei veristä

sen tarvitsis asetta nostaa,

se luottaa, että ei uhrilla

sen tarvitsis uhria kostaa.

Vaan entä ei voi — jos pakotetaan
se siihen mitä ei soisi? —
se isku vois tuntua maailmaan,
se syvälle sattua voisi . .

.

On valistus huutanut: orjat maan,
pois nouskaa jo orjuuden alta!

Pois sorranta, kurjuus, ja maailmaan
jo ihmisyyden, oikeuden valta!



Ja orja on kuullut ja vannonut:

me tahdomme: oikeus voittaa!

Ja vapauden päivä — jos koittanut

ei vielä — se varmasti koittaa/



Ainit.

Väsymättä se ecspäin rientää

pyhä innostus ratsuna sen,

työtanteret, laaksot se kiertää
yhä toruea toitottaen:

Hoi, jätti, jo herää, hoi,

jo nousevi huomenkoil

Yön synkeän nukuit jo nivan
orjauntasi, kärsimystäs,

nyt heitä jo valitus vaivan,

päivä koittavi jo elämäs —
jos heräjät. Hoi, hoi, hoi! —
ja maailman ääriin se soi.

10

Ja ylitse päivien kevään,

suven riemussa raikuvi se:

Noin luonto sai hymyelemään,



orja, sinäkin hymyelel

Hoi, raataja, hoi! hoil hoi!

tää toitotus sinulle soi.

Käy juhlahas ja koko joukoin,

oma lippusi korkealla,

kylvöpeltojes luona ja loukoin

jotka lupaavat vapautta

min oma kuntosi loi! —
ja maailman ääriin se soi.

n



Sä näetkö, untelo raataja

luo katsehes itään, länteen,

nyt kuinka jo kuohuvi maailma
ja sorretut nousevat joukoissa

ja taistohon suorivat jänteen.

1

Ne nousevat öisistä haudoistaan

nokinaamoin ja ryysyisin vaattein,

ne nousevat niinkuin alta maan
suur' kärsimys kalpeilla kasvoillaan,

mut kirkkahin silmin ja aattein.

Ne nostavat kättänsä känseää
mi ennen vain vaipua tohti,

ne ylväänä otsansa ylentää

ja tiedon varmana kohoo pää
vapautta ja päivää kohti.

12



Ja joukkojen taistelutervehdys

soi maailman ääristä ääriin,

ja tiedoksi muuttuvi kiihtymys
ja voimaksi joukkojen yhteys,

tie varma on voittojen määriin.

Ja näkevi mahtien maailma
tuon pienen, poljetun sienen

kuin jätin lapsena saduissa,

mi leikkien vyörytti vuoria,

niin näkevät suurena pienen.

Voi ruhjoa antura rautainen,

voi ilkki-^ vieV onnetonta,

voi voittajan tie olla verinen,

voi riistäjä kauhuilla täyttää sen
ja vaatia uhria monta.

Mut aika jo ankara vaativi,

tilipäivän on määrä jo koittaa;

':en hallitsi, kuten se hallitsi,

hän itse jo tuomion langetti,

se sortuu — ja sorretut voittaa!

13



Hattlia kiukka.

Palavan jo aikoo peittää

päivä silmän, vielä heittää

viime hohdon kuokassarkaan
ynnä sieltä ukkoparkaan.

Otsan hikihelmet kultaa

vanhan, joka pitkin multaa
harhaa silmin haikeasti

saran päästä päähän asti.

14

Vaivantyötään katseVessa

•ruumihin jo rauetessa

ukko naavahongan lainen

virkkaa — itsellensä vainen.



Kun ma olin vielä nuori,

toisin silloin toimi suori;

kun mun mihm kourat tarttui

jotain siitä kokoon karttui.

Nyt en tahdo saada palaa,

viikon väkiin kapanalaa,

vaikka tässä isken, puhan
käskemän'! kuolon uhan.

Ja kun käyn ma takaperin,

mistä aloin, lähden, kerin

koko kurjan juoksun ladun,

näenpä mä aika sadun.

i

Muistamatta, mitä lassa

kärsin, koin maailmassa
kun sen kujia ma kiersin,

potkittuna polo viersin.

Muistan, kun ma sitte nousin
voimin vahvoin, ponsin jousin,

nuorukaisen mielenpaloin,

uhmivaisin elonvaloin.

15



Niinkuin vahva huomenrusko
oli silloin toivo, usko

:

että kun on miestä, voimaa
eikä työtä pelkää, soimaa.

Mutta puskee päivää, yötä,

vääntää, kääntää, tekee työtä,

totta, vaikka menis mittn,

onnen ovet aukee siten.

Ja md puskin, iskin, väänsin,

nurkua ma tuskin äänsin,

yhä uskohoni luottain

ja sen hedelmiä vuottain.

; I

16

Oli.i näet hylyn kulman,

palan suota, korven julman,

jossa voimiani koitin

ja kun sanon: minä voitin.

Ja ma luulin : totta täällä

rauhan saan ma joka säällä

ynnä omanani pitää

minkä maasta siemen itää.



Kun näät elän rauhan miellä

enkä ole kenen tiellä:

kaitaa polkuani kulen,

omin neuvoin toimeen tulen.

Ja kun miessä miten jaksan

kuninkaalle verot maksan;
elän kuten laki määrää
enkä pyydä mitään väärää.

Matta annas, luotin suotta!

Kiersi minut hiiden nuotta

josta turhaan irti sätkin

vaikka pyysin pyhimmätkin.

Korpi oli näet maassa, '

aitass' siemen, karjaa haassa

ynnä kaikki hyvin puolin,

ja ma elin vähin huolin.

Silloin ilmestyypi miesi,

mistä tullut, hitto tiesi,

sanat lukee, moisin määrää:
— Työsi kokonaan on väärää.

17
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ota nyt ja aivan norjaa

luusi täältä poies korjaa,

sillä tää on minun maita;

tuosta kulkee raja-aita !
—

näyn ma ensin mykäks' aivan,

syytä, selvitystä Laivan,

päätä revin, partaa raastan

kunnes viimein suutun, haastan:

— Kukas läss' on tehnyt työtä

puoli ikää yhtä myötä;

kuka tästä korven käänsi,

kivet, kannot nurin väänsi?

1

Ja nyt toinen moisin määrää,
tuo on tuhmaa ynnä väärää.

Herra, tehkääpähän hyvin! .

ja ma närettä jo nyvin.

Ollihan se siitä polkun

ja ma luulin koko sotkun

olleen työtä mielipuolen;

pois jo melkein jätin huolen.

18



Muita jopa» erään kerran

nätn mie»tä kanssa herran;

minut tuvastani raastaa,

sulaa väkivaltaa haastaa.

Niin ne jatkoi sillä kurin

lyöden kaikki närin, nurin

minun sitä estämättä,

kun en voinut nostaa kättä.

Näet köyttivät mun puuhun
ynnä sammaltukon suuhun;
muuten paras ehkä siten,

olis voinut käydä miten!

Muistin nyt mä tuossa la'in,

koston jätin, sieltä hain

oikeutta, heikon turvaa —
tämä minuun nyrkin survaa!

Näet panee julman pakon,

työni viepi, määrää sakon

jota vuoden ajastani

maksoin selkänahallani.

19



Siitä mä jo hiukan opin;

ja kun jätin vankikopin

päätin elää viisahasti

eloniltahani asti.

Että vaik'en lakiin luota,

en myös itselleni tuota

tyhmyydellä kertaa toista

kuritusta lemmon moista.

Ja tuon estääkseni huvin

en tee mitään omin luvin;

vaan jos mitä mielin, kysyn,

siinä sitten kiinni pysyn.

Näin kun kera oivan valan

juuri mietin, miten alan,

käykin luokse häätäjäni.

nyt kuin paras ystäväni.

I
yi

1:1
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— Tuota, — sanoo — eiköpähän

vanhat sovita nyt tähän;

min' oon tullut siihen tuntoon

että välit saada kuntoon.



— Kun et mieli kaunaa kantaa,

niin ma voin nyt sulle antaa
oikein luvallista maata
jossa itsellesi raada.

Koko korven annan tuolta

vanhan talos takapuolta

ynnä suota mielinmäärin, —
sano, ehdotanko väärin?

Kun on jumalalta saatu

mulla moinen luonnonlaatu,

niin en voinut kantaa kaunaa
aloin rakentamaan saunaa.

Ja taas jatkui sillä kurin,

kolkko korpi kääntyi nurin,

suohon suuret ojat uurtui

ja taas siinä siemen juurtui.

— Tietenkin sä, miten jaksat,

mulle veron maasta maksat,
onhan kaikella näät raja, —
alkoi haastaa omistaja.

21
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Tuohan oli kohtuullista,

ei siis mitään nurkumista:

niin ma sitte veron maksoin,

eikä hätää, hyvin jaksoin.

Mutta siitä alkoi luistaa

latu jofen mielis muistaa.

— Vero! Vero! - kuulin myötään

ja ma puskin hänen työtään.

\

Ja ma raadoin ja ma raadoin,

kahden eestä yksin kaadoin,

monta kertaa tyhjin suolin,

silmät päässä nurjin puolin.

Kaikkeen, mitä suinkin karttui,

hänen käyrät kynnet tarttui;

niin se puristi kuin mäihän,

mulle lokiin: jäihän, jäihän!

99

Jäikö? . . . Henki hädin tuskin,

vanha ruho, jonka puskin

vaivaiseksi päätä vailla, —
kaikki meni sillä lailla !



Nyt, kun kuokka raskahasli

nousee, laskee raukeasti:

nyt, kun levoin pitäis niittää

vaivan kylvöt, leivän riittää.

Nyt, kun työni siunauksin

aukee silmän kantamuksin
ja ma vielä jatkan sarkaa —
nyt mun niskaan puute karkaa!

Puute, hätä — ja ma arvaan:
kuolen kanssa mielen karvaan
tietäin, että olen hylky

niinkuin tielle syösly sylky! . .

.
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Mistä Ixonnan kiitokseni

korkealle kaitsijalle,

ylentänen ylistyksen

ylhän almun antajalle?

Kiittänenkö karsinnasta

vaivanuiioden vieriessä,

kokemista kolhuistani,

tuskistani tuntemista,

huutavista huolistani,

öistäni unettomista?

Vaiko kiittänen vilusta,

repaleista, ryysyistäni,

viimoista ja vihureista

verhottoman vierahana?



Vaiko nöyränä nälästä,

puiittehesta puuttumatta,

aina mielen apeasta,

kurjuudesta kiitteleisin ?

Tahi työstä kiittänenkö,

heilunnasta, heltehestä,

hiestä ja huokauksista,

kahlehista elon kurjan?

Tahi mieron tylyn tiestä,

kerJureista, kulkureista,

katottoman kohtalosta?

Tahi '.coito kiittänenkö

ohdakkeista orpolasten,

lesken leipä-kyynelistä?

Taikka kiitän, kiittänenkö

korkeata kaitsijata

kapitaalin turmantöistä,

rautakamman ruhjehista.

25
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inioksi veren ouoihilelim,

viiohsi lihan, vuoksi luitten

silvottujen .sirkkeleissä,

ruhjottujen raltuhissa

{/rotteniiiliijn niijlvinnässä

?

Kiittänen mä kirkkahasli.

julistanen, ijlistänen

korkeinta kaitsijata

laiskan päivän laikojista

tämän ilman kannen alla:

naarahista nauttivista,

irohista, öykkäreistä,

joille maa ja taivas tihkuu

ilot. kemut, riemut, remut,

lihavuuden luonnottoman

hikihelmen herumatta.

Kiittänen mä kirkkahasti,

jytistänen, ylistänen

korkeinta kaitsijata

hallitusten huolennasta,

vallan valtikan pidosta,

hirmutöistä, hirttovöistä,

rauta-rauhan enkeleistä.



Kiittänen mä kirhkahasti.

julistanen, ylistänen

tiihatmiotten toiminnasta

kirkkoa ja kiirastulta, —
sarvipäätä saatanata

kahtareisin kirkon yllä.' .

.
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UHHrtlU tuomarrtllr.

I

I

Voi tuomarit, voi tuomarit,

te mässääjät ja juomarit,

te keljut, lahjusrahain ottajat,

te petolliset Iximsan palvelijat,

ahnaat, vilpilliset, viekkahat!

! \

Voi teitänne, voi teitänne!

Kuin kuninkaat te tuoleilV istutte

ja heilutatte lain valtikkaa

kuin teurastaja veistä heiluttaa:

te tuomitsette leivän varkahan

lain pihtihin,

vaan vapautatte joukkomurhaajan

ja ryövärin:

te poies pyyhkäisette siltä syyn

mi kuurii koko kansan niinkuin pyyn.

28



Voi teitänne, te tuomarit'

Kanss' nuoranipun ynnä kaakinpuun
te vaiennatte rehdin, suoran suun:
ja orpojen ja leskien

ja heikkojen ja vaivasten

te oikeuden poljette

kun vaan hyppysissänne

tunnette kylmää kiiltävää

Kas kuinka ryntäät leviää!

Voi tuomarit, voi tuomarit,

te mässääjät ja juomarit,

ie petolliset kansan palvelijat,

ahnaat, vilpilliset, viekkahat —
te julki pilkaks teette oikeuden
ja irvikuvaks tuomioistuimen,
niin että katupoikakin

jo siitä sylkiin veistelee

ja taskuss' joka rokkarin
lain avain helisee/
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Imutt kittSH!

Näinpä muinen: jalkamiesi

tarpoo metsäpolkiiaan,

vuoden tarpeet seljassansa,

viikon eväät matkassaan.

Peninkulmat suota, selkää

ponnistelee — hyvillään:

onpa taasen talven suolat,

pääsen pirttiin lämpimään.

!

Näinpä sitte: rahtikuormat

teitä pitkin vaeltaa,

vankkureilla kolkkuvilla

summat suolaa, tavaraa.

Kuormat kulkee viikon, kaksi,

miten kaakit kestävät,

mutta kyllä tarpehetkin

ihmisille riittävät-

pä



Posliuaunu ihmeellisen

saaiHiltaupi nopeuden,

konstikos on sillä tailtaa

pen inkuImaa kymm enen.

Konslikos nyt ompi olla

yhteydessä maailman,

viestit saada, lähetellä, —
uiisaita jo ollahan!

Vanhat muistelee nyt tuota:

"kun ei ollut tietäkään,

mutta silti toimeen tultiin

paremmin kuin nykyään!"

Vinhennyt on vauhti siitä,

"toimeen tullaan" vieläkin,

mutta melkein uskon jutun,

ennen tultiin paremmin.

I

Juna kiitää, junat kiitää

kilvan rautaratojaan

lennättäen lastiansa

määrättyhyn maailmaan.
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Jox ei kasixi Uit uohniin,

lännen juna sila tuo,

jos ci Lappi hedelmiä,

eteläpä niilä suo.

Ei nyt enää rae, halla

tuota hätää tuhollaan,

hädän tuoja on nyt toinen —
junat kiitää ratojaan.

Kiidättävät, mennen, tullen

raskahas-sa lastissa

keskuksihin. joissa räyhää

loppumaton markkina.

f

Junat kiitää. — Ken ei viihdy

maassa lumen, pakkasen:

päivä muudan, ja hän saapi

kesäpäivän heltehen.

Onnellisen ajan lapsi!

Kesän, talven tahtois ain,

saavuttaisi toivomansa:

junaan istahtaisi vain.
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Junat kiitää — kiirehemmin

tahtois päästä ihminen,

etanan on vaellusta

nopeinkin vauhti sen.

Kiirehemmin.' Liian lyhyt

ihmiselon juoksu on,

siksi kiire, kilpa, touhu,

hoppu, hyppy loputon.

Junat kiitää, sähköt palaa, -

junat, sähköt, ihmiset

kietoutuvat toisihinsa,

polttavat on sitehet.

Polttavat ne — sydämmessä,
päässä aivot jännittää,

toivchina, kamppailuna, —
voitto vainen jäähdyttää.

i

Junat kiitää. — Mitä maksaa
hiiden orhi hirnuva,

mitä maksaa hornan hepo

raskahassa lastissa?

Mitä voitonhimon hoppu

33
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höyry palvelijanaan

orjan käden ohjaamana?

Verta! Verta! vastataan.

Verta tihkuu raudat, radat,

verta rattaat pärskyää,

verta vaunut, verta lasti,

verta juna kiidättää.

Kyyneleitä] Kyyneleitä! —
Lapset äidiltä se vie,

siteet hellimmät se silpoo —
juna, kylmä rautatie!

\

Kyyneleitä! Kotimaasta,

synnyintanterilta se

ihmislaumat kiidättääpi

grottemyllyin vierelle;

tuopi, viepi, viskeleepi

oheen tuntemattomaan

onnen etsijöitä noita —
onnen viepi mukanaan!
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Junat kiitää — rakentajat

päällä alusrautojen
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taikka Heti tekemäänsä

rijijsijisi id sanioler..

Junat k lt(u, — lynsylaumat

katsoo, ioii,jc . . juna vie —
leskein leivän, orpoin onnen -

kylmä, kirkas rautatie!

Junat kiitää kiihkeämmin

kehityksen kulku käy,

missä tasapainon levon

löytää se, ei vielä näy.

Jos se yhä tuonne rientää

kuin nyt rientää hurjimmin,

loppuu hiilet, käyttövoima —
pysähtyypi junakin.'
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Ma taulun eteen pysähdyin

ja katsoin, kiinnyin, syt^ennyin.

Siin' alla myrskypilvien

näin meren mustan, hirmuisen,

mi näytti nielleen kaikki jo,

vain riehui raivo a Uokko.

\

Mut keskeltä sen uhmaten

nous' vielä risti kivinen

kuin kallio, mi aikoisi

noin seista siinä ijäti.

Ja siitä kiinni riippuen

riepoili nainen hentoinen.

36

Löi ryöpyt yltäympäri,

hän puolittain jo vajosi,

mut epätoivon voimalla



hän riippui kiinni tuossa,

ja suuri hätä kasvoillaan

hän huusi ylös auttajaan . .

Kuin' kauan siinä katselin,

mut itseni kai unohdin.

Ja kuva häipyi taulusta

taas ilmestyen uutena.

Ja kuvat vaihtui, hetkisen

vaan kukin siinä viipyen.

Ma katsoin hirmumyrskyä

ja nö' 'lioaii merellä

rasky ihmislastissa

vajooiun yhä alemma,

ja kuulin huudot korkeuteen,

vaan alus vaipui syvyyteen

.

,

Nyt tulivuoren hirveän

näin tulta, laavaa syöksevän

ja vyöryvän sen alas näin

iloista ihmiskylää päin . .

.

Löi kauhu, hätä hirmuinen,

vaan laava vyöryi peittäen .

.
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Taas kuva vaihtui tanlus i —
siin oli sulku murtuva,

min vcsipaljous kahU < t-m

si/Cksähti alas laaksohan,

miss' ihmiskylä nukkuva

sen syliin alkoi vajota . .

.

Se siitä muuttui tuleksi

mi myrskyn tavoin eteni,

ja juhtalaumat, ihmiset

sen eellä riehui tuhannet

kauhusta mielettöminä,

sen heikommat jo liekeissä

Jo seisoin kaivosaukolla

min kita tuprui savua

ja sinne oli peittynyt

kaivajat sadat — lesket nyt

ja lapset, suku vainajain

rynnisti esiin vaikertain .

.

.

Ja kuvat vaihtui taulussa,

ma elin niiden mukana,

ma milloin juoksin, milloin uin
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ja taistelin ja kauhistuin

sen voiman julmaa suuruutta

min eessä olin pisara. —

Lien uäsynijt ja havahdin
ja poies siitä astelin

kuin pelastumia huoahtain

mut kuvat seurasivat vain,

kaikilla sama ilmeensä

mi värisytti sydäntä.

Kuin siinä sitten jouduin niin

ma kurjimpahan hökkeliin,

miss' oli kurja vaimo vaan —
ei yksin, lapsi rinnallaan,

kätensä kohti korkeutta

polvilleen maahan vaipunna.

Kylm' oli luola: värisien

hytkyin ruumis sininen,

ja rukouksen sanatkin

vaan tulvi lyhvin katkelmin,

ja kädet pyrki vaipumaan —
he ponnistivat uudestaan.

n
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O lirrra, Ilrrra armahda

nain lauprnlrs hiilnlla!

Ei minun lähden, hipsrn vaan

mi viaton an lx('ri'as.s<i(m, —
nain hinhan lälä nilna

ja nähin inskaa naimrnnal

— Sä oolhan Inrva hädässä,

voit anltaa viime hetkellä

ihmeesi kautta, mikä lie,

on tuntematon sinun tie.

Siis huudan pnolehesi ma ,

o Herra, apus ojenna! . .

.

f V

Vaan apu viipyy, ihmekin,

ei jaksa huutaa kovemmin. -

Lapsonen vaiennut jo on

ja vaipuu hiljaa kokohon,

jo vaimon kädet herpoaa,

hän lapsen viereen retkahtaa.

li 40

Vaan kadun ihmisvirrassa

on iloa, on loistoa,

ja monet rinnoin levein



ja Läi/niiin, Ixdlsrin Uvovin

hinililla i/lpi/r-hi/rni/ä

ifannoitid kulkee lielänsä.

Mui miilla naimiinita ei nain;

jos niihin hatsftn, näen ain

Uno knval -- Unniskal.sei.ssa

ja kuulen annnUnnloja,

niin Inrltaa kadolns ne uie,

ja miljoonin' on sama tie!

1

Tuo hälähiippij kuoleman —
yks' sinne, loinen vastahan

ja kolmas niiden ijlilse,

ja siihen sulloutuvat ne,

heikommat alimmaksi ain —
ja sama juoksu jatkuu vain .

On niinkuin yli maamme tään

ois hirmu haamu ryöpsällään

sen rinnoillensa rutistuin

ja aina lujemmasti vain . .

.

Tuo syleily niin ahdistaa,

oi veljet, vapauttakaa!

*.-;i

' "1

i
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Salan nnohopmimi liikkui Jönssi,

oli aina joukon imin kohde,

ylimielin häneen satutettiin

moni halpamainen mielijohde:

harvoin kummempata Jönssi parka

kohtelua sai tai tohti vaaliakaan,

siksi vaiti oli, oli arka,

siksi viihtynyt ei seurassakaan.

i i

"Tyhmän Jönssin" nimen oli saanut

ävmA' ei ollut aivan toisten lainen,

koska oli, eli omiss' aatoksissaan,

toiset näki "tyhmän" kuoren vainen.

Mitä oikein sisäpuolia liikkui,

mitä oli pohjaltansa miesi,

sit' ei tietty, sit' ei kysyttykään,

sen vaan Jönssi yksin tunsi, tiesi.
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Känien hän kanini o.snn nurjan,
vaikka joskus karmasi se miellä,

mut ei vihaa edes ilmi saanut,

puhumaan ei, puollustamaan kiellä.

Tahtonut ois olla muiden lainen

kohtelun nujös saada, miehen arvon,
taikka sijrjä.ss' olla koskematta
sitäkin .sai Jön.ssi parka harvan

Vieri aika ahdas latuansa,

sama raskas lahti joka .säällä:

työtä tehtiin, puute puuttumatta,
nälän uhka aina kantapäällä.

Eteenpäin ei, taakse, paikallensa
kaiken näytti lyöneen olon pakko,
kunnes kerran kuni mynskyn ryöp.sy

ilmaa järkäh..!li: syntyi lakko.

Lakko työstä, aseettoman ase,

voima voimaa, valta valtaa vasten;
uhman liikkui henki, koston toi.sin,

heikot kasvoi kera voimakasten;
oli liikuntoa, tuulta, ilmaa,

toimintaa ja mielenjännitystä.

tyynnytelliin liian kiihtyviä,

toisiin lietsottihin kiihtymystä.

•13
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IMLkui puuteet jolot. halut haluat,

inivlijohlcct lujvät, aiheet pahat,

liikkui riistäjien keinot kurjat,

juonet kavalat ja juuilasrahal.

räullä voima suora, kuten puU^le,

tuolla mahti murhaava ja kiero,

väliss' siinä lipoi liukas made,

lomass' siinä luikerteli liero.

Kaikki louhueli toiminnassa,

kuten nautti, veljin, käsitu^sin.

surjäss' ://.' halpa, huijattuna,

saihe pusutellä Jönssi uksin.

Joskus puheen tullen hänestäkin

käupi vanhaan tapaan pilan soitto:

"Pannaan Tuhma Jönssi ohjasnuoriin.

niin on kohta saatu tästä voitto.'"

j

f

In

Tuo se pisti rehelliseen tuntoon,

mutta huinka, aateliat ei kukaan,

nähtiin Jönssin Aj///ä punastuvan,

mutta vaikenevan tapaus mukaan.

Povessa mjt miehen halvan, vakaan,

kummat, raivot ristiaallot riehui:

viha veljiin, suru, sääli, rakkaus

sekavana kipenöi ja kiehui.
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tliiin riisldjirii jiindasrnn/il,

kail<Idalla niitä kulki, kurkki,
toucrrina Liriin liukkain liikkui,

Ustävinä nrhkrili ja urkki;
kii/iti/neinä tuot' ri loiset huomaa,
Iifiir on muuta ajatusta, työtä,

multa Jönssi. kaikin aistimuksin,
siihen kiintijij. seuraa päivää, yötä.

Jopa viimein tulee Jönssin luokse
yksi noista, kuiskii olkaan lyöden:
"Jönssi, sin' ool kunnon mies, ma tiedän,
nyt sun onnes käänlymäss' on myöten!
Isännilles teet vaan palveluksen. —
ethän soisi heille mitään pahaa! —
pienen palveluksen, kuten neuvon,
niin teet Jönssi aikalailla rahaal"

"Miten?" kysäseepi Jönssi harvaan.
Kuulee selityksen: pieni temppu.
jonka hyvin tehdä voi.si Jönssi,

olla vielä miesi samanlainen.
~~ Hitto! — välähtääpi Jönssin päässä,
kostonkipinöitä povi syytää:
~ Maksa Jönssi, maksa kalavelat! —
multa samalla jo sydän pyytää:

i !
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- Koslat Jimssi! Kciu Uc ja mihsi?

ToiHTcHU', jotka sna pilUUaa.

Tovfreille, Jimssi, tourn-iHr!

Kalikka käy sna omaan nilkkaan.

Millä pnoir on oikein, millä väärin?

Snnko haavat snnrcmmat knin sakin?

Junssi, Jön,ssi! Kosta korkeammin,

ensin hävcttyäs aatostakin! . .

.

Sylkee konrihinsa Jönssi, kohoo,

vanan taosta kätyriä niskatm,

potkan tanakan sno takapaolle,

poies luotaan kurjan konnan viskaa.

Siitä asteleepi toisten luokse,

tovereitten kokousjoukkoon suureen:

askel varma on ja silmän katse,

nojaamahan käypi tammen juureen.

Kuulee jutut, tietää kuulematta,

enemmänpä tietää Jönssi vakaa:

viimein liikahtaa ja tekee tilaa,

esiin hänkin astuu tammen takaa:

"Suonette, niin Tyhmä Jönssi myöskin

puhuu mitä ajattelee, tietää? —
Tuota, sanon, tätä rintamata

meidän hiukan tarkastella sietää."
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".V*7' on uskotfItu: joukko tämä
niin on lujaa, uarmaa, usl^ollista.

ettei olis ('iHiiti,ä lainl,aau.

ettei siir ois rdrs tuumimista.
f/ijDä jos niin olis. mutta .sanon:
tää on hilonnutista srkan/önääl
Miestä suoraa tosin enimmäksrm.
mutta muutumitr on petos ti/önäänr

Sormin osotlaa nijt JUnssi joukkoon:
"Tuoss on ilmi Juudas ,/ksi. - toiuen.
nerirahat saanut, takanansa,
melkein yhtä musta, samanmoinen.
Hirtetty on monia vähemmästä,
minä naan en tuota ilkeäisi

jos nää herrat roi.slot hyoin nojmum
korjais kurjat luun.sa, häuiäisi.'"

flämmä.stys on lyönyt koko joukon,
kadonnut on tyyten pilahymy,
osotelut luikkii pakosalle,

perähän käy kirous ja jymy.
"VieV ois muutamia". Jöms.si jatkaa,
"jotka hyvin joutais .samaan joukkoon,
nnitta luudan .silmillen.sä pankoot,
käykööt hetkeks häpeämään loukkoon!'*
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"Sanon vainen: ellei kurssi nuib*u.

epäilen ma josko varus kestää;

tässä monet hoippuu: julki myötä,

mutta salaa hajottaa ja estää.

Missä miehen, missä orjan kunto,

kunnia, kun vannoudutaan koittoon?

Seistä! siinä: Seistä uskollisna!

Luja veljyys vain vie orjat voittoon!'

Moni silmä Jönssiin luotu kostuu,

moni otsa hiukan punastuupi.

Outona nyt miesi, äsken halpa,

silmiss' suurenee ja kohouupi.

Mutta Jönssi, sanans' sanottuaan,

silmättyään vielä joukkoon suureen,

kääntyy vakavana, päänsä painaa,

asteleepi vanhan tammen juureen.

I
•
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HrltrkHrt.

Kaks' veljestä, kuin karhua.

läks' Suomen salolta

kuin monet muutkin pakohon

puutetta, pettua;

vehnästä syömään, kultoa,

hopeeta vuolemaan
he saapui maahan mahtavaan,

kuuluisaan kuitataan.

Käsvarret, selät kovetut

leikissä kohtalon

ja usko yksinkertainen

ja vahva heillä on.

Ja "aika hyim", saavathan

he täällä raadantaa,

"greenhornit" työtä raainta,

ruminta, raskaimpaa.
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Näät ken on onnen etsintään

saapinnit knltalaan,

ei katso työnsä laatna,

ei liijoin nnrrnkaan,

ja semmoisista Injöfijij maa,

In/ötymit riistäjät,

siis avosijlin otetaan,

nno "Injödijn elävät".

i <

li»

Näin on ja pitää ollakin,

tnnmimit veljekset

ja usko seisoo vahvana,

niin myöskin toivehcl;

penmiksi sentit lasketaan,

markoiksi dollarit,

ja sen myös mukaan rakentuu

vastaiset tuumingit.

Vuotahan, vielä kohoaa

luo tölli kotoinen

ja salo katsoo hämillään

kun kukkii turve sen.

Kaiketi Isä taivainen

siis siunauksen suo,

kun pyrkimys on oikea,

on ahkera, ei juo!
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Ja veljet rautua rinnahkain

parhaassa sovussa,

kiluulen karhun kunnossa

kuin ennm salolla;

jos Simo saapi cnrmmun,

niin Timo yrittää,

ja vastoin päin jos saltuupi

ei toinen jälkeen jää.

Mut "hyvä aika" huonoks käy,

jo lopen loppuu työt,

nyt veljeksille alkaapi

myös synkät huolten yöt,

ja usko yksinkertainen

jo alkaa horjua

ja sumenee ja alenee

jo koko kuitata.

Käy joutilaana joukottain

nyt miestä ahkeraa
kaupaten käsivarsiaan,

ei löydy ostajaa,

ei vaikka ilman antaisi —
ja säästötkin se vie;

nyt kiertelemään johtaapi

veljesten outo tie.
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Ja matkalla se haarautuu,

käy Simo oikeaan
ja vasemmalle Timo kä^

kaavaksi toisistaan.
Ja vuosia niin vierähtää.

nyt missä Timo lie,

työn ankaran vaan äärelle

jo päättyy Simon tie.

Ja "aika" taasen "paranee"

niin. leipä kallistuu.
nut palkka vaan on ennallaan

ja supummassa suu;
vaan työtä kun on. voimia.

ei kuole nälkähän,
vyötänsä hiukan kiristäin

voi säästää elämän.

52

Mut miehet suuriperheiset

on aivan nääntyä,
ei tahdo voimin parhainkaan

pysyä leivässä.
Ja nurku kasvaa, monenkin

huulilla kirous:
tää tila täytyis korjata,

vaan missä pelastus?



On Simokin jo nainut nu>s

ja isä perchen,
min kokeen muut ja kiroaa.

,

hän tuntee myöskin sen,
ja kokenut on matkallaan

. .
"^y^s yhtä, toista luin

toisin kuin tulless' salolta

hän näkee elämän.

Jo viimein keino keksitään:

liitläytään lakkohon
ja jol^ahinen mukana

mies paidallansa on,
min Simo myös, ja lujasti.

ci epäilystäkään,
JOS vaikka joku horjuisi.

hän kyllä pitäis pään.

On seissyt lakko viikkoja.

lujana rintamat,
ja pettureja löydy ei,

r n. .,
^^'^ ^o^^eet parhaimmat,

^yll aika kovin koittelee

jo monta perhettä,
vaan mielin uljain, karastuin

kestetään jäykkinä.

1 '>\

I
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On aamu: Simon vuoro taas

on vahdinpitohon,

hän paikallensa kiiruhtaa,

mieV hilpeänu on.

Vaan kuinka, mitä — viipyikö

hän liian myöhähän,
jo näkee miehen viimeisen

portista hiipivän !

Sen näkee, tuntee, tyrmistyy

ja puutuu paikalleen,

niin viille tuima, repivä

nyt käypi sydämmeen.
Hän ryntää siitä portille,

vaan se on lukossa,

ens' ajatus nyt hällä on

sen teljet murskata.

Ei tee hän sitä, synkkänä

vaan paikallensa jää
ja tunnin tunnin perähän

hän vuottaa, tähystää,

niin yhä, kunnes syksyinen

jo päivä pimenee,

ja vihdoin portin ruosteiset

saranat narisee.
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Ja ulos sieltä hiiviksii

nyt miestä muutama,
kuin rikolliset lymyten,

arkoimi, kurjina.
Muisi' ei mjt Simo välitä,

käy eteen viimeisen,
mi tyrmistyen pysähtyy

aitahan nojaten.

~ Voi kurja veljeis pettäjä.

voi Juudas Iskarjot!
Mi hirtehinen satutti

näin meidän kohtalot?
Mut noin ei kurja ihminen

ansaitsis elämää! —
huutaapi Simo, nyrkkinsä

murhaavan ylentää. . fi

Mut antaa käden vaipua,

kolkosti virkahtaa:
- Xoin kurjaan miehen nyrkkiäin

en tahdo saastuttaa.'

Xoin virkahtaa ja kääntyy pois,

ylpeenä jäykkä pää,
mut toinen ~ Timo — lyhistyy

ja paikallensa jää.

OiJ
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Käy luuli vinliaks', Idihlyvi,

ja ulvoo myrskynä,

sen riehuntata kuuntelee

nyt Simo synkeä;

unt' ei saa silmä, rauhoa,

mieV on kuin nyt tuo yö,

säälin ja koston aihtehin

vain sydän synkkä lyö.

Nyt joku hiipii ouelle

ja hiljaa kolkuttaa,

kuin sattuis iskut hänehen

nyt Simo vavahtaa:

aavistus näet tuskainen

nyt häntä viiltelce,

mut ovelle hän ponnistaa,

sen auki tempaisee.

Se totta! — Siinä vastassa

tuo veli kurja on,

tuo muinen rakas kaikissa

vaiheissa kohtalon.

He katsovat, yö, peittää sen,

ei puhu kumpikaan:

kenties he sitä yrittää,

ei lähde sanat vaan.

no



Tuo hetki Simon sisällä

on tuiman taistelun,
kunnes hän niinkuin repäisten

jo tekee ratkaisun:
edessä veljen vuottavan

hän oven kiinni lyö;
jos jäävä lausui jotakin,

sen peitti myrsky-yö.

i

i. 1:
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Hifyai poika kultauunrrti.

Hihmoi poika reppuansa,

puki malkapussiansa :

leivän kätki, kimpalehen,

leivotun tuon lähtevälle

oman pellon ohrasista,

oman onkiman kalasen,

hauin suvannon syvästä,

mytyn myöslxin liinahisen

oman pellon pellavista.

Repun sitoi selkähänsä,

heitti tanhuille hyvästit.

Haastoi haapa hallavainen,

lipatteli leikkilehti:
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— Minne menet meVän poju,
pihanurmen naurattaja,

vanhan alla ailal<oija?

- Menenpähän merten taakse
kultavuoren vuolentahan.

— Konsa kotia talenet?

Kons' on kultaa kuormallinen,
hinkaloinen hopeata.

— Tule jo kun tupen täysi
suli' on tuota tuomistasi!

Kuiski koiou rantamalla,

lemmenlehvä lehalteli:

'1

— Minne menet, minne menet?
Etkö enäii loivaltani

kesäiltoa ihonne,

etkö enää lehviltäni

59
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knnllr linnittt liini rysiä,

noinko Injlänn ' '" 'i«i.

heillänct n '" hi:oi,iasi?

— Menen inr nhniir ' nliU

.suurien puit' ; s/ <•

Jälä sua en .s/ rulL

mnrelielta //in toit. . .

- - Hnlä eksytlxin ijiksi,

häviäl kuin heinän korsi

syksyisehen sdnumtlehen

?

— Tulenpa, luon tullessani

riemun raiul ranlamillc.

Suonkin kanerva suhisi:

il

— Menelkö sä, minne menel'.

60

— Menen maailman nevalle,

suolle sua suuremmalle.



- A/VJ /J/y/ />«//;;// /.(uiuiloni

kun jo kaikkosi kurrikin .'

- Sirll' on nmrjul makrammal,
kaunihimmat karpaloikin ;

halla sinun sjfli.släsi

huoholtam hirnräsli,

korjalkoon .sr karpalotkin
ken vei viljat viime kesän.

— Loisit ojat oman maasi,
suosi kurjat kiiiiutaisit:

— Kultia ei sulia kurja,

hopeita ei hetteissäsi.'

~ Mutta kauraa, karpaloita,

paljo jumalan jyviä.'

Kuhisi mäellä kuusi
vastapäätä valkamata.

1 ',;

i'-
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— Kuulehan nyt poikakulta,

matkalleko maailmalle, —
minne, minne sä menetkin?

— Menen suurille merille,

suurten selkäin souantahan;

menen taakse merienkin,

ualtamaltten valkamille.

— Joko kotikuusen kuiske

kylmeni sun korvissasi,

vierahaksko valkamakin

tuli turskille pojalle?

I* ^i

— Kylmennyt ei kotikuusi,

valkama ei vierastanut.

Mahtia ma maalle noudan

tuolta maailman tarulta.

SielV on kuuset kultalatvat,

kokkahongat hopeasta,

tuon ne tuolta ma kotia,

juurrutan ne juurellesi.
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— Meni toinptikin merelle,

meni taakse merienldn
kultakuusta kurkottamaan,
tuli poika tuhlaajana,

mieron sauvan saattamana
majan matalan ovelle . .

.

Pihlajat ja pihanurmi
mielipahat purpatteli,

koski kaihonsa kohisi,

kaihoansa sen kivetkin;

koko harmaja kotinen
huusi huolien hyvästit:

:? M

Tule maailmaan tarulta
eheänä, ennallasi,

tule lasna tuttunamme
syvin, sykkivin sydämin,
muista meitä maailmalla,
kuule meidän kuiskeina,
tule jo kun tupen täysi

suli' on kultoa kassassa .

.

.
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Lähti poika, ponnahutti

ensi askelet apeat,

kauan katsoi kattomalat

suvannolle soutajata.

Meni maat ja meret meni,

kylät kirjavat vaelsi.

Härmänä on hämötteli

kodin kuva silmissänsä,

mutta yli ylpeänä

korkeuitse kangasteli

katot kultalan kopeat.

Nyt on poika jo perillä,

kyljessä jo kultavuoren.

Iski iskut ensimmäiset,

vuori vastahan kumahti:

— Vuole poika, veistättelCt

iske voimin nyt väkevin,

kyIV on kultoa kivessä!

Vuoli, vuoripa mureni,

iski, irteni isona.
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lohkes louhina hopean,
kultakivin' kimmoeli.
Vuoli — vuolijan murenet
vaati aasi vankkuriinsa,
vei on tietä tietytöntä

joka metalli murusen.

Cskoi vielä, vielä iski,

vuoli vielä vcikatenkin. —
Vastahan jo nauroi vuori,
onkalot sen ilkamoitsi:

~ Työnnä syvään tylsä junki.
sieir on silkkaa simoa!

r'

Hymisi jo haavan haaste
ilmi nousseena ivana:
— Tule jo kun tupen täysi
suli' on tuota tuomistasi.' ~
Kuhisi mäenkin kuusi:
~~ Kanna jo se kultalatva,
tno jo honka hopeainen.' ~
Siihen koivukin supatti,

Ichatteli lempilehvä:
~~ Tuo jo riemu rantamille,
tuo, kun itsekin tulenet: —

> i

IS
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Suhiiii jo aiionkin samnud:

— Tuo nyt murjut ne muUeut,

Uurpulot ne kuunihimmut.

Kultu hetteistä herunut.'. .

Pyyhki poikunen hikeä,

orju otson kurpuloiiu,

miesi mustuu muotounsu.

- Kuivunen kun kuiuunenkin

toisen vuortu turhin luuminl

Missä vuori mun omani,

kulta mulla kätkettynä?. .

.

Katselihe, kääntelihe,

tietä meni, toistu tuli,

risti, rasti maata hutki; —
kuikki vuoret vartioitu,

aidottunu muut ju munnut,

kultakätköt käärittynä

!

Kyllä loisti kylät kuulut,

piti ihmiset iloa

vaikkei kättä kääntänehet.
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pmithmehet, pukahtaneet
vnorehen ei vainioihin.

Mutta hälle se hämysi
huolten yönä hirueänä,

surun synkkänä sumuna
ojennetuin ohdakkeisin.

Kysyi kulkija kyliltä:

olenko ma oikeassa, —
minne kuitata katosi,

upposihe onnen tanner,

mahti manner vapauden?

Vastasihe vaimo vanha:
— Yltää kaiken ympärisi,

sitä poljet poika polo. —
Virkkoi vielä vanha vaari
— Kun et tienne kultalata,

vapauden mahtimaata,
onnen uinumasijoa,

niin en tiedä tietä sinne.

i

Kysyi vielä kolmansilta,

kulkuri noin kulkureilta:

— ^finne kuitata katosi?
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Virkki vanhat, vasias nuoret,

nokinaamat, känsäkourat,

yksi yhtä, toista toinen:

— Meni pietinä pelissä,

kun ei tunnettu tapoja,

tietty valtin väkevyyttä.

— Hyösti vahvin, kääri kierin,

tunnottomin sen tuhosi;

nyt on niillä kullan nyörit,

esivallan vanttuhutkin.

— Toiset myönehet osansa,

verensäkin viime tippaan,

vaihtanehet vapautensa

orjia nyt ollaksensa.

Kuohahtihe pojan povi,

noin jo virkahti vihaten:

— Nousisivat nuoret, vanhat,

orjat ojentautuisivat,

kääntäisivät kaupan tyhmän!
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- Kellä kulta, sillä valta,

sillä miekka, sillä miehet:
lauma kurja lahtareita,

toinen tuhan heittäjiä,

kolmas keinon keksijöitä, —
miten nousis miesi lyöty,

orja miten ojentuisi?

— Veri sen on niin samea
orja-aikojen loasta,

ahdas aivokammionsa,
yöstä pitkästä pimeä.
Tuolla tuhkana, savuna
yli maan tän' mahtavimman
torneista .sen tuhansista

kohoo kaunis kansan voima.

t ii

/uiohahtavi pojan povi
kertaa kahfa jo kovemmin.
— Eikö kyde enää hiilos,

*7//// sysi sammahtanut:
vihan viriä tulena,

kohoo koston valkeana
orjan ounahan povesta?

li!
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VaHxcnevat vanhat, nuoret

vaikka silmissä sykehti.

Poika jatkoi polkuansa,

alta hammasten hymisi:

— Vuota koti kuopustasi,

kultavuori on omansa!

Tulen ma tarulta kerran,

kun on työni täytettynä; —
kun on kultaa kulmaluuni,

hiukseni hopeata!
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Bmm tijHt.

Ja seura taas oli LoLoontimitl
Kiinvurncn mirst' oli, kymnirnni
oli naisia myös, ja kijmmcnm
kaLs' kertaa odotti palvelijaa,

kaks kertaa kymmenen lakeijaa. m

Ja heille kuuluvi käsky nyt:
Meriretken huomenna päätimme,
te ualmihiks kaikki siis laitatte
ja katsokaa että kaikk' on näin
mukauimmin ja parhain päi)ain.

Kakskymmentä hyppää nyt palvelijaa,
/kaksikymmentä päivän ja yön.
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Lakskyinmrntu yhtyy DiiiLahan työn

ja sata on vihdoin louhussa

ja sähhölanyat on kunniana.

Ja laiva on vihdoin rannassa

ja luhal on laivassa lippua

ja uus' on t(thlaus laivassa,

ja täys' on laivassa säiliö

ja valoin valittu miehistö.

Kaks' kertaa kymmenen saapuvat

ja ne palvelijat ja ne lakeijat

ja kukkaisvaunut ja saattajat

ja kuskit, vaunuja kymmenin

ja katsoja-kansaa satoihin.

72

Ja sitte kukat ja suutelot . .

.

Ja laiva se lähtee rannasta

ja käypi torvien pauhina

ja liinat liehuu ja hurrataan

ja tunnetta on niin tulvanaan!



Ja laiva sr UnLiui raimasto . .

.

.SV' suur' on hetki, sr järlq/ttää

täii pirnrn pallommr pt/örinlää -

A//« kal,si hrrtaa nyi kijnimcnrn
käy päivän huvirrlkrllrn!

Ja laiva sr keinuu laineilla —
}a laiva sr naulaa rantoja

ja suvi on rannalla ihana,

ja sävrllulva on rirmuinrn
ja pauke sanippanja-hjkkien.

Ja suvi on rannalla ihana . .

.

Mut joskus, häiriten, rumana,
ti/ön kasvot pistävi rannalta,

ja nokista otsaa pyyhkien
se heittää tuikean silmäyksen.

i

Ja päivä se saapuu iltahan . .

.

ja väsynyt laiva käy rantahan
taas kera hurraan ja pauhinan.
Ja siinä on vaunut ja lakeijat ~
kakskymmenlä maalle horjuvat.
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.1(1 iKiiimil prhiuriU vierii pois . .

.

j(i jö<i;J niiuuillr hiljaisuus —
ju juäj:i ramuillr iräinppiä Ixuus',

iir runnallc jäiipi ja ruma lijö,

vaiLkil an ja ijä, ixtikk' an ja ijä .

1
'i

'I
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i»uuri »ainata.

liihhahan riiumista mcdatin

ja hopealta arkku hohtaa
ja taitaapa olla kulmissa kultaa

ja montakin kallista kohtaa —
niin, kuinkapu kukaan
ci kuolisi avuonsa mukaan.

tnnHiiap

Niin sitä viedään. Millainen vainaa
suidtajaseura senlainen,

paljon nyt, paljon nyt rattailla painaa,
tuo leskikin surevainen —
niin, kylläpä arvaa:

on haa.skalla miljoona varmaan.

Niin sitä viedään ja .saattajat .suree,

melkeinpä kyynelet vilkkuu,

vaan moni salaa hammasta puree



i
1

li

ja kohtalon iskua ilkun —
ka, eihän se auta,

on toiselle kontua toisen hauta.

I

Ja sanomalehdet ne myös lyö suru,

ne tciynn' ovat vainajan työtä

ja syntyy oiva nyt siirappipuru

lukijakuntien syödä —
ja liike se luistaa,

no, maksaahan vainaata muistaa:

"Oi ahkera vainaja, mies jalo, ylväs,

sa oikeudessa kuin muuri,

sa maasi ja kansasi mahtava pylväs,

oi vainaja, vainaja suuri!

Sa pois meiltä menit,

''t sentään sa kuollut, vaan elit.

"Vielä kun ruuniihis muuttuvi maaksi
sun jalo muistosi säilyy,

niin yhä kauaksi aikojen taaksi

ain' kirkkahampana päilyy —
kan.sasi siunaamana,

niin puhtaana, korkeana."

^^^fi^^Sffl^BSSB^SS^^^^^if^lSS^f?"^



Vaan kiiulimpa myöskin kiitosta toista,

sr toisenlaisista suista,

näät tuolta mahtavan alhostoista,

vainajan myöskin ne muistaa;

jos siinä on raakaa,

he käyttävät tuntonsa vaakaa.

"Vai kuoli — vai lähii se konna jo maasta,
sai saatana saaliin oivan,

vaan kauan se säilyy muistonsa saasta
ja ruoskansa vihavoivan —
ja näyttääpä vainen

pojasta paisuvan samanlainen.

"Kyir oli tunnoton, riistäjä, konna,
sen jokainen koki ja näki,

ja niinpä nyt nälässä, alastonna

on koko tän seudun väki —
ja kyllä se kääri,

ja kaikin sen verisen väärin.

"Ilmankos tuskin nyt mahdilla laitaa

kun tuhannet imi ja ketti;

muistamme, kun oli tuskin paitaa.

:;::rkt:m:i^'V:i^:-



.sai allin kun nrljrn.sä peili

siis jaloa hjölä,

jolle nyt inaksaapi melalli lyödä.

"Jo mokaa — kun minilenkin eli kuin sika,

ja lihoi, minkäpä mahtoi.

Ja me niin, meissähän se on vika,

kun oltiin kuinka se lahloi.

Vaan kuoli — /}/// enää

ei nähdä jaloa pumrista nenää! . .

."

Niin toiset. Vaan kansa se sittenkin palsaan

"suurelle miehelle" kohottaapi,

ja monelta, jotta ei leipää vatsaan

ne siihen rovon kerjää ja saapi.

Ja ei laho kivi,

siis e l ä ä "suuren vainajan" nimi.

«ÄE*»:»».- '.ai- w»*J•J^?^^.[i*'JlM*• .'»'jv.TMa»*» f <,•, . , • 1**4: Ii\



i^ärkjinijt.

Soilli li/Hö h(iiili'li'lla,

orpo, ijLsinänsd,

nirri, nirri oirhiiKmsa

nrdrl .s/Vz/j isiänsä. M

SoittannI ri ti/llö sil.si

rllä lohdnllaisi,

ilkcnijt ri If/lln .sH.si

rllä (innn .saisi.

Soitu ilLnn sorlodksm.sa,

ilhi sorliKi/xsrrn,

luiorunlrn.sa, rlämänsä

aiilirn iinlioUtksrrn.
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\

Koska, koska viety oli

ainul aartehensa,

joVei enää uhrillakaan

saisi omaksensa.

Vietykö, vai hänkö myynyt?.

.

oli sevon aivan,

tunsi vainen surun mustan,

häpeän ja vaivtm.

Soitti, itki sortaakseen . .

.

katkes yksi kieli,

ratkes tyttö nauramahan,

mennyt oli mieli.

80

Nyt hän sevon itkee, nauraa,

raivoaa ja raukee,

outona nyt maailmansa

katsojalle aukee.

"Sulhollain on vuoret kultaa,

tyttöjä on sata . .

.

maailmata, kunnelkaahan —
kiehuu niinkuin pata . .

.

*



"Kuiiiiielknnhan, kminnelhaahan
Luohuii niinkuin meri.

.

viatonta piinatahan —
se on veri, veri . .

.

"Sulhollain on vuoret I, tn taa,

hän se veren ostaa",

ratkee taasen nauramahan
"Hilma kostaa, kostaa ..."
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Annthin kaaijat.

<

Annikki nuori

:

Ah minne iLävöivän itseni nijl ohjaan,

en näe tnkea ja en näe pohjaa,

vaan jokahalle mieli m ulia palaa? .

.

Tsko:

Noin kun sa tunlenei sielussasi naiinin

polttamin ja ikävöivän, rauhattoman aivan

se synti on, lapseni, Junnilasi ääniä

mi varottaen, kutsuen puolehei\s'i kääntää

ja taht.n.i sun pelastaa ja noslac.

ja etkä ti"dä mitä sinä halaat;
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Ah anna siis sydämesi kohonansa mulle,

elämälle kuoleos, mi turmio on sulle,

ma tuen sua, sylin sulle avaan.

Ja yli elon myrskyjen sua kannan käsin

parhain

siimeksihin Paratiisin sulo-yrttitarhain

ja morsio sa olet ikuisesti! .

.

.

Himo

:

Tuot' ällös kuule, se kuolemalle tahtoo,

vaan kuullos sydäntä miss' elonkuohut
vahtoo

ja sylinanti tarjoo nautinnoita.

'4!

in

Kenpä nyt huntuhun murehen ja huolen

kääriytys nuorena, elon tällä puolen,

hän olisi jo kuollut syntyessään.

Siis tule, heittäydy minulle jo syliin,

ma riemuteitä johdatan sun elon ilokyliin

ja nautintojen viinimaljat tarjoan.
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Ellöskä mittaile nautintojen määrää
ja viisaana punnitse oikeata, väärää,
vaan anna veres saada mitä tahtoo.

Nautinnon liekit mun povessani palaa,

ne ehtymättä nuoruutta sun verehesi valua

ja elämä on riemulanssi vainen! . .

.

Muumiona

:

Tuo kaikki tuetta on ponnetonta, turhaa,

Ainian väkevämpi heikomman murhaa
ja joka jalka yli käy ja tallaa.

Jos tahdot elämäsi .sortumasta estää,

jos tahdot halliten nautinnoissa kestää,

niin kaikki uhraa, pyhimpäskin mulle.

Ma yksin voin sun väkevämmin korkealla
kantaa,

vain minä yksin täydellisen tyydytyksen
antaa

ja katsella saat aina korkeudestas.
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Sormesi vain nosta, niin palvelijat laukee,

viittauksen annat, niin kaikki ovet aiikee

ja tie on avoin kaikkiin nautinnoihin!- .

.

Vapaus:

Valhetta! Teillä on kätkettynä tuskaa,

öin teidän ktjn.uii.sänne sydänsuonet ruskaa
ja salakahlehenne haavat kalvaa.

Kaikki te raiskaatte elämän jo varhain,

imette ja kahlitte kaiken mikä parhain
ja onnenne on — ihmisyyden surma.

Pois lähde, pois korkeampihin määriin
mun kanssani—vaikkapa maailman ääriin,

ma annan sulle pyrkimyksen siivet.'..

Annikki:

Kuulen nm kuiskeenne helskyvätä kieltä

ja jokahinen niistä mun viehättätipi mieltä,

ma johuhisen oma joko lienen?
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Vaan jos ma uskoisin l^(^ikki mitä kuulen,

niin saisin kieriä lailla joka luulen

ja enkä löyläis ikänänsä pohjaa . .

.

Vapaus:

Siis tullos sitomatta toveriksi mullr.

ma ikinuoren käsioarren tarjoan sulle

ja ponnen annan puhtaimpaan rientoon.

Kanssani tuonne, miss' aamukoi jo hohtaa,

ah siellä vihreät kevätkentät lwhtaa
ja soinnun suuret sinivedet aukee! . .

.

.1

Annikki:

Niin minä pelkään ja vapisen kuin lehti!

Ken sinne jaksoi ja ken sinne ehti —
on elo siihen liian lyhyt aivan!

Ohdake-viitana näen umpitieni

ja salalouhet vaanii, ma olen heikko, pieni,

ma revittynä väsyn verihaavoin . .

.

8G



Vnpaiis:

Ain' pyhä inno.slus uutta voinum aulan,

ja ikiuuoii käsivarlcn sua tukee, kantaa
ja voiton taiuo lääkitseein haavat.

iii ole larlcotusta pijhenipää, miu pijhää

kuin poirs kahleista ponnistella yhä
ja toisti lla ja uhrata sen vuoksi.

Auiukki nousi ja uuorrl silmät säihkyt,

rintansa kuun na, korkeaiui läiklqp

ja riemtileu luin painoi käden Ixäteeu.
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Kaarittan ttp.

Oli lahden rannalla Innancn

mi pilkki lomida lehvien

kuin lymyten myrskyiltä suojahan

ja silmiltä katselijan.

Oli lahden rannalla tupanen

ja siellä ihana neitonen

kuin lahdelman puhtahin nipukka

juur' auennut umpusla.

8S

Oli tyttö se tupasen kalleus

ja niemen ihmehin ihaniuis,

min maailman ahnahan katseilla

se pyyteli suojella.



Vaan soutajat katseli rantahan

ja piirteli nimiä santahan,

niin kaihoten nuoret kalastajat

sen vieritse kaartelivat.

Kaihoten katseli poikaset,

vaan neidon kaihovat katsehet

päilyi purtehen ylpeään

ja sen purjehen välkyntään.

Sen valkosilkkisen purjehen

mi keinui päivässä päilyen,

min alla ylpeäotsainen

mies ohjasi kulkua sen.

i i

Ja päiväpäivältä näki hän

sen sinikalvoa viiltävän

ja joskus kaarsi se lahdelle

ja katsehet kohtasihe . .

.

. !t

l il

Se purje se kiihotti loistollaan,

se purje se vei tytön maailmaan,

se purje, silkkinen purje se

vei neitosen karille . .

.
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"Oi miksi silkkistä purjetta

nm noudin, onneton Kaarina:
oi miksi en mennyt ma rantahan
luo kaihouan soutajan/

Miks' uskoin muinaista satua,

kun kreivi vie neitosen rannalta,
vie hänet linnahan morsiannaan
ja siellä hän puetetaan!

Mua maailma sormin nyt osoittaa
ja hänkin mua väistää ja inhoaa
mi katseli rannalle kaihoillen

ja oli mun vertainen.

Voi jospa voisin ma palata,

jos viet' ois äitini majassa,
niin helmassaan minä kyynelin
taas puhtaaksi kylpisin.

!>0

Hän siunais rakkauden suudelmin
ja puhtahaks niin minä tulisin,

ja vielä se päilyisi lahdelma
kuin ennenkin kirkkaana.'.



Oi turhaa! Enhän ma nousta voi,

vaan yhä vajoan, vajoan, oi!

Mun koko elämän palkaks sais

ken vaan minut pelastais!

Ken minut johtaisi vapauteen,

ken minut nostaisi rinnalleen

ja rakkautt' antaisi hidunkaan

ma sieluni kokonaan!"
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iEIäman inkkiU.

Hän kohosi raisuna, napaiilecn

aroimrsan vinnalcan lailla

ja yhden hän omisti ihanteen:
ain kilnata kahleita i> Ula.

Vaan pien oli koti, sen pientaret
ja liiaksi tyyntä sen toimet,

tiet houkutti kauaksi tuhannet
kuin kudetta vaativat loimet.
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Soi maailman liepeiltä kiehtoen
humu kilpaan kiistävä, koittoon,
soi nautinnon uhmana, nuoruuden
hän rynnisti laakerin voittoo-i.



Ja kaivaten jäi kolilanteret —
hän mahtavan maailman syliin,

ja uhmaten ohjasi askelet

sen kopeihin markkinakijliin.

Nyt ponnista! tervehti maailma,

soi kiehto ja kiistasi koitto,

ja poikanen ponnisti uhmalla,

vaan pakeni, pakeni voitto.

Ja vuodet ne vieri, ja maailma

vei voitetut laakerit häitä,

hän vieläkin ponnisti, kalpeana,

pyys' intoa jo elämältä.

Jo väsähti, ratkesi rinnassaan

kuin katkennut olisi kieli,

ja koti se kangasti maailmaan

kuin voitto ja rauhan mieli.

m
tl

Pois täältä! hän huudahti, kotia!

ja oli jo paluutiellä,

ja riemuiten polki jo piennarta —

oli rauniot jälellä siellä. .

.
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Ponnista.' kajahti louhista,

peri uhraa henkesi vuoksi!

soi korvaan syksynä koleana,
ja miehuus jo ohitse juoksi.
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Mummun yö.

Mummo lasia liikuUain,

kiiknttain, hijökijllävi:

mummoparka muiden lasta,

suumi ueimon suosikkia.

Kiikuttavi, kyökyttävi,

sukankutimet käsissä, —
suuun v^mion sukankudin,

villarihma vierahuisen.

Paikoissa ois omat paikat,

oman suvun sukat rikki.

1

Mummo lasta liikuttavi,

kätkyt heiluu kankeasti.

Laulaa mummo muistaessaan,

murhevirren värjyttävi :
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- Kuni päiväni pimeä,
niinpä kerran se kinielsi.

kun n,a keinuin kätki/essä,

neitosena kun ma kukin,
kun ma äidiksi i/lenin.

Sijnä on meressä sine,

luikkij kirkas lähtehessä,

ne mun silmihin sirotti.

Kultia on luojan kujat,

taivon kaaret korkeoita,

ne mun kulmille kurotti.

Silkin heitti hivuksiini,

puolan poskelle pudotti,

meden huuhtoi huulillenL

Nuorennin ma pihanurmen,
kodin katot ma kohotin,

rannat, lehdot lämmittelin. ~

sen ma lapsi lemmittynä,

neito silmin nouetluna,

ihailuna impi nuori.

96

Povi sykkivi polonkin,

minun sykki se syvemmin,
kuohueli korkeammin

;



niinkuin päitxi, päili/i mieli,

niinkuin puutu, paloi pooi.

Lemmen liekiii lumpimd :si

luoja rintahan ripotti;

mtlipf se sytifttämättä,

palaa se puhallamatta.

Miinpä syttyi, paloi niinpä,

kun ma löysin lemmittyni,

keksin kaihotun kunani.

'

Vieri niinkuin uempeleillu,

ajan kätkyt keinutteli

kahta luojan kaunokaista

talviyrmyinkin ylitse

suven Huurehi^n sylihin.

Kuherteli kuudanillat,

ruskoaamut ailakoitsi,

päivät polki toivon ponsi

loimen kättä kevennellen.

Niinpä oli onni auvo,

käsi rikas kantajalla:

laarit täytti lahjoillansa,

ahtoi aitat antimillau.i,

kodin kukilti ilolla.
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Mixlä iiouKi nuihti musia
vihan uiihatr Ltisia.sä,

njösiöii kannus ri/sli/.sissä: —
tuli tuhoten lujiahaii.

nrronjöstöin ixiituOillr,

kirjat käpijrät käsissä

esivallan vanttuisissa ;

Vi'i jo viimein viinieisenl.in :

sorti suojani sivutta,

kaasi kodin kurkiliirren,

lapset heitti hujan hajan,

minut mierolle manasi.

Noin kun pirisi pivosta,

noin kun varisi vakasta

jyvät, jauhot, vaivan palkka,

noin kun kaatui kaikki tijijni

vääryyden vi kipakoita,

niinpä murenin minäkin,

karisin niin kauneuteni,

niinpä kaaduin kaikki tyyni.

Jyvät jyskyvi kivinä

hajoaviin hampahisin,

jauhot hiujharmajina,

murhelumena mun yllä.
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Sihiuiii .siiir .silmän siimii,

kiilnum kaarrt kurehia,

ptmkfti puna kalman kelme,

huulten mesi mivicn mijrkktj,

kauneuleni kyynrlcitä. ..

Tässä islun. Iässä itken,

kijnittiinä ki/öki/ltpirn,

hijlitti/nä nyökffttrlrn.

Soi nyt. soi nyt sorapilli,

itkupilli nyt parahda,

kiru koston kieli musta!

Niinkiun minä. illat itke,

niinkuin minä, päivät pam,
yönkin yli voivottele.

Nouse jos norosia yöllä

haamuna on harmajana

kolhijaini kodin ylle,

jämy kiinni jäisin kourin

täytelinpään tähkäpäähän

;

satu taivon salamasta.

99



1

1

il

kimmo Uiroehen terästä

kun m itse nm kykene -

kostona on kolhittujen,

snuun synkkänä suruna

.

Mummo lasta liikuttavi,

kiikuttavi, kyökyttävi,

mummoparka r uiden lasta.

Tuikkaa silmien sunnista

hautaan sammuuat salamat.
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Nuor* ollDfi. kun aikaat on!

Nuor ollos, Liin aikasi on.

kuohuva maljasi juo,

toisV ei kertaa sun eteesi

kanneta mahloja sen.

Näät koskeiui nyt käy elämän

vaihtuva vuo,

Se intosi voimien täysin

ryntähin riehua suo,

pian vaisummin lainehet käy

liki rantoja kaulaillen.

Nuor' ollos — rypälterttujen,

mahlojen aika nyt on,

siis riemuiten poimi ja nauti

min elämä antaa voi;

cis synti jos uupuisit surun

ja aineen alhostohon
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nyt juuri kun henkesi lennon

ja nautinnon aikasi on,

nyt juuri kun kiehtoen kevähun,

vapauden kantelot soi.

Nuor' ollos — sun pilvilinnoistakaan

ken estäisi, ken;

siis hetkisen onnessa siinäkin

uinahtaa sinä saat.

Jos valheina kerran sa näetkln

vaihtuvan, sortuvan sen,

viis siltä, niin sortuvl kevätkin,

taiassa tenholnen,

ja kukkaset vainen on unta

kun taasen on mustana maat.

Nuor' ollos — ylpeäpäänä

elämän veikkasi lyö,

ihantees vie korkeammalle

kuin nyt tämä karjala, maa.

Näät toista on sltte kun alkaa

ankara päiväsi työ,

kun saapa vi harmaja syksy —
vanhuutes Ilta ja yö

ja Ihmisen toimen sijahan

toukka kun vuoron saa.
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Nuor' ollos — pyhimys ci.

vaan ihminen, ihminen vain,

vain ihminen erehtyväinen

ja pyrkivä etehen päin. \

Hyv on mitä tehnetkin niin.

kun kuuntelet tunt(Ht.H ain.

mut paras jos intoas olijaat

uomihin parhaimpain.

niin vanhuuden harteilta löydät,

itsesi ylvähin päin.
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Slrrttaa.

"Tuo väki nykyaikainen

käy ylen ylpeäls,

kuin herrasväen tavat sen,

kuin rikkaan mitämaks.

Työväki, palvelijatkin

pois pyrkii säädystään,

piiat kuin rouvat ikähän

ylpeenä kantaa pään.

Ei kelpaa pumpulmekko nyt

tuo yksinkertainen,

vaan mamsellien komeudet

he pukee yllrhen.
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Kilin häissä ollaan arkena

leningit kiristää,

sminkissä poski kalpea

ja käätylöissä pää.

Ja sitä juoksemista on

nyt kaikki illat, yöt,

saa rouvat käydä asiaan

ja tehdä piikain työt.

Ne kokoukset, iltamat,

ne on nyt muodissa,

ennen vain joskus ja tksivat

sunnuntain kirkossa.

Ja sitte ollaan turskia:

sanoppas .sanakaan,

niin jopa kuulet neuvoja

mitenkä palvellaan.

Ja rengitkin nyt, mukamas,
käy kovat kaulassa

ja käsissänsä hansikkaat,

sikaarit hampaissa.
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Ja lehtaaliiisen perhekin

kuin herrasväki syö,

ja puettaapi koruihin,

ain' vanhat loukkuun hjö.

Ja jos ei riitä kaikkehen

tuo palkka korkeinkaan,

niin lyödään tuumat yhtehen

ja työstä lakataan.

Työt' ei sais olla ollenkaan,

tuo on nyt sääntönä,

mut palkka korkeammaks vaan

ja muuta hyvyyttä.

Vaan mitä siitä, palkasta,

jos kuinka paljon sais,

se menis suurennellessa

ja juoden tuhfattais.

Ei senttiäkään säästöjä

tän' ajan piialla

ja kuuta tuskin yhdessä

he pysyy paikassa.
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Scmmoist' on väki mjLijinen

mässäämään allis oin',

mut työhön häsi lijöläs sen,

naimista tahtois nain.

Ne jnoksnt ja ne "aatte/iet."

ne sen nyt aikaan saa.

ne pilaa nöyrät syJämmet
ja järjen sekoittaa.

Ne kirjat ja ne aniisit,

jo, jo on aikaa tää.' —
joit' tilaa palvelijakin

ja niisV on sevon ää.

dl

Pois jumalasta, kirkosta

vierautaan tykkänään

ja jopa viime lopussa

ne kaiken kielletään.

Ja siitä tämä kirous,

mi johtaa turmioon:

mua puistattaapi kauhistus

tän kaiken, — siunatkoon.'"
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Näin rouva, imiutrn illpcii,

In.skaillcn pomisec

ja palvelijat äänetiä,

hiinujillrn kiiimtrlcc.

Mut Pirkkoa tuo nuuujunta

jo alkaa harmittaa

ja hänkin kielen kanninta

jo hiukan irroittaa:

"Vai niin, mun rakas rouvani,

vai tuo se "kismittää",

kun "halpa" palvelijakin

"kuin rouva" kantaa pään.

Kun se. kuin muukin työläinen,

jo alkaa oivaltaa,

ett' on hän myöskin ihminen,

ja vaatii parempaa.
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No arvaa, ymmärtääpä tuo'i,

on siinä syytäkin,

ma sik.si paljon anteeks suon

jos mitä kuulisin.



Xäät mnkdixiinpi tielifsli

ois Lantmi suuruuttaan

hiin "roskanäki" pysijisi

kauniifili alallaan.

Kun iiskais rääxi/t höijhcniks'

ja roskan ruuaksi

ja hallitsijat jumaliks'

ja itsrns' orjaksi.

Ja eikä ijrittäisikuän

vaivata aivojaan,

vaan kantais kumarassa pään
ja — nostais lakkiaan.

Ja palvelija nöyränä

raataisi läpi yöt,

kai vihdoin täyttäis' rouvansa
myös — pikkuhuonetyötl

J'ia, jaa, mun rakas rouvani,

tää aik' on kamala,

mun melkein käypi sääliksi,

mut minkäs mahdan ma!
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Vaan että ollais laiskoja

ja jaoittais päivät, yöt

ja ronvakullat ixotona

sais Iclidä kaikki työt, -

Tuo, tuo mun raka.s roumrni,

on toki valhetta:

noin kuinka rouva krhtaapi

tuo onko kaunista!

Kaskasta rouvan kätöset

on töihin puuttuneet,

nuo valkeat, nuo hienoi.set

hidunkaan muuttuneet!

Ja kuka tässä "mässääpi,

hoksaako rouva sen,

ja kuka kaiken vaativi

"valmiina" etelien? —

Jos rouva huviajolla —
kai sopis tänään se —
käskisi ajaa autonsa

vain syrjäkadulle.



Min iHtlaUua, hmirn mä,
* nois kriiocUu srii,

kuiiikit ne siellä i/lpcrnä

rlänät mässälrn.

J(t niriä siinä yksin Irin,

j(ts niilsis naimtta,

vois heitä rakas ronnasein

nu/ös hinkan toraa.

Sanoa heille, kenellä

on mässäi/s-oikeus,

ken piiää heidät leinässä

ja mistä rikkans.

Se naiknttaa. Mut sallikaa

ma nyt jo ki/säsen:

mist' oikeastaan saammekaan
tän kaiken hyvyyden ? ...

Ah mitä, rakas, miksi, oi,

noin kalpenetlekaan,

pyärtymys jo tulla voi

.

.

kai väsynnjstä vaan.
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Sen annm viime yönäkin

niin konin valvottiin,

väsyitte rakkaat molemmin,

herrakin horjni niin ..."

Mut korviansa tukkien

'*<>is rouva kiiruhtaa,

oaftn Pirkon nauru jälkehen

raikkaana raikuua.

"Voin lähtöpassin saada ma",

nyt Pirkko arvelee,

"vaan sainpa hiukan sanoa

ja se mun palkitsee."
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9ul|an-ilaaknfiilU.

A'a/i kuulen vielä sinun elävän

ja elävän kuin vanhan laiskan täin,

niin vielä kerran sua tervehdän

ja toisten tulkinnalla neuvon näin:

Xyt! ota kirja katees, aapinen —
on taito tainnut käydä unhoksiin

ja luuiäs paina koukeroihin sen,

taas taidon ihmeellisen opit niin.

Ja sitte jatka — ota katkismus

ja pyri urhoollisesi' eespäin vaan!

Näät sieir on sekin synnintunustus

ja huoneentaulu — kaikki ennallaan.
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Ja koskas tauaat, tavaa aatoksin,

se vaikka tosin ompi vaikeaa,

mut koeta, Juha, koeta kuiteiikin,

näät sinniir aina paljon aikaan saa.

Ö n miestä monta nähnyt laistasi

ja niist' on tullut järkikankkuja

tuon tempun kautta vain, oi Juhani.

Siis nosta housujas ja ponnista!
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ijaaBkalla.

No, siehän olit haaskalla? . .

.

Se taisi olla hupaista,

kun kiihko siinä riivas niin

ja nokittiin ja nypittiin

ja sitte noustiin aidalle

ja naurettiin — no, he—he—he!

Sait siekin nokkaas nokareen

ja nielasit sen törkyineen, —
mut tuhrit rintas, tottavie,

niin puhdas kuin se muuten lie.

Nyt kuule, kuinka nauravat

vuorostaan kylän harakat.

llä
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3(miru.

.SV' lähti, ensin löntystäin,

noin his.snkfircn,

noin hiljalleen,

ja "ystävälle" kuiski näin

:

ja läähättäen kertoi näin

:

juu, totta, jnnri näin,

vaan elä sano kelienkään,

ei kelienkään!

Kas sitä!

Ja se lähti taas,

nyt kovemmin,

ja kovemmin.

IIG
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juu, totta, juuri, juuri näin,

vaan elä sano kelienkään,

ei kelienkään!

Vaan siitäkös se siivet sai,

se lensi, huhki huristuin

naapurista naap 1 1 riii i

.

Ja Oi,, ssa jo huusi se:

Voi, kuulkaahan nyt te ja te,

nyt nähkääs asiat on niin:

jiui, aivan totta, juuri niin.'

Ja siipiänsä levittäin

se mennä huhki eteenpäin,

eteenpäin,

supattain ja säpättäin,

ja lipattain ja läpättäin,

rääkkyen ja räkättäin.

Ja kun se tuli, mistä läks'

se oli käynyt pyöreäks
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ja suureksi ja kamalaks,

kauheaks,

ja oudoks, ettei tunnettu.

Mut eteenpäin vaan, huh ja huh!

Ja niinkuin lumivyörijmä

se yhä paisui vyöryissä.

Mut vihoviimein suuruuttaan

jo väsyi — hajos kokonaan.

Ja paistoi siihen aurinko

ja vetenä se valui jo.

Ja sieltä - totta tosiaan,

tuo, tuoko se nyt oli vaan!

näät asia jo paljastuu,

ja mokomakin ivasuu

pienenä kuin hyttynen,

kuin hyttynen! .

.

.

Se oli loppu lorun sen.
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ICattaam l^lut.

1

1

"Itsevaltias!"...

Mun suuni nauruun käy, —
kun jokin kuolevainen päällä maan,

kentiesi tijhmänlainen laadullaan

ja mikä sattuukaan,

on — itsevaltias!

Niin, itsevaltias,

tai vähintäänkin kur.ingas —
i/A-.s' oikein suuri jumala

ja monta hiukan pienempää -

näät pitää olla kansalla.

Se tahtoo leluja,

se niin on laps;
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ja olla "alamaisena'

se tahtoo, palvella

ja olla heikkona.

m
Oi te onnekkaat!

Te itsevaltiaat.

te kuninkaat,

te prinssit, prinsessat

ja ruhtinaat,

te loordit, kreivit —
te suuret, vienet jumalat

ja niiden hännänkantajat!

Te, joita i. ansat verellään

niin ostaa, imettää,

puettaa ja palvelee

ja käsillänsä kantelee,

niin tekee kunniaa

ja — rakastaa!

Ja mitä siitä palkaks saa'.
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No, ehkä juuri sen

mi ain' on osa narrien.
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II

Liilläessiini tähän kokuelniaan joukon cri

aikoina ja eri tilaisuuksia varten kirjoittamiani
• runoja, "juhlarunoja", okn kyllä huomannut
stn seikan, ettei se yksityiseen lukijaan nählen
olisi tarpeellista, eipä edes suotavaa, sillä mo-
net näistä runoista ovat sisällöltään jopa sana-
muodoiltaankin siihen määrään "sukulaisia"
toisilleen — johtuen se niiden tilaisuuksien
luonteesta, joihin ne ovat kirjoitetut — että se
ennemminkin voi lukijaa ikävystyttää kuin hu-
vittaa tai muuta. Mutta tarkoitukseni olikin
toinen, yleisempi. Kun tiesin, kuinka lukuisiksi
ovat iltama- ja juhlatilaisuudet keskuudessam-
me muodostuneet, ja kun olin huomaavinani et-

tä niissä aina halutaan esittää runoja, mutta
kaikki vanhat ovat jo moneen kertaan käy' tyt

eikä uusia tahdo tarpeeksi ilmestvä, sennnin-
kaan sellaisia, jotka suoranaiscmmin vastaisi-
vat sattuvien tilaisuuksien henkeä, niin arvelin,
että ehkä näistäkin löytyisi siihen tarkoitukseen
soveltuvaa tavaraa ja niin päätin ne liittää tä-

hän kokoelmaan senunoisenaan. Mikäli ne sii-

hen kelpaavat, on tarkoitukseni täytetty.

Tekijä.
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Pnrt Arthurin », », (Öaaatnn

kgmmntomitiiijultlaan.

Mka ku'Lri>i kiilkiuian

k!/lnuiiiifarm(isti(i'l(ih(lis.s(i<iii.

Viio.siktfmmrnlitokiol naihltiu.

tnioiiimtahctkiscl Imihtun,

mut ihminen, yhä ihminen
hiki aisallaan

unoslnhanten kanssa kilvaten

riehuu kolkossa taistelussaan

etsien ikuista onneaan

:

vapauttaan, naan oapauttaan.
Mut yhä on maailma ennallaan.

l

Yhä kaikki on ennallaan.

aika vaan kutkevi kulkuaan.
Yhäti ihmisen kauhuna on
orjuus ja yö.

:- M
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yhäli loistein hppiimalon,

vaiva ja li/ö,

yhä, ijäisifijlohen asli

uhkaa jatkua sortumus,

yhä, ijäis\i\it<'h('u asli

loputon huokaus :

oi vapaus!

Yhä on maailma ennallaan:

verisormin piirtyvi historiaan

ajan taipalen taittuvat polut,

mi-iaadein joukkohan tippuu vaan

yhä elämän tnurhatut solut.

On ollut Kristus, vapahtaja, —
on ollut Kristusta monta,

ken luvun laskiskaan,

tuhat riippuvi ristillä tuntematonta

parhaillaan,

ja maailma täynnä on marltyyreitä,

mut toinen, toinen on pyöveleitä —
ja yhä on maailma ennallaan.
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Yhä, yhä on ennallaan!

Harvojen peitsen kärjessä

yhä riippuu oikeus parka,
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«f/J jalhain jiiiirrhrn itolnistuti

i/hä lotuiiit lammas arka.

i/allitusmahli ci miUoinLaan
sfn kummemmin itäi/lrliijl raakitttllaan,

ja i/ksiiö min oailla oikrnlla,

lain lurvaa ja loiminnan napaulla

ri ollut kummemmin milloinkaan

kuin ni/t, kuin nyi

.

.

.

Kiukki, kaikki on ennallaan!

Aika vaan kalkeoi kulkuaan
ja jälellä on i/hä ,se mikä ennen,

se mikä sorlumaslamme esti.

se mikä kannatti aikojen mennen
kun raukesi muu,

kun urhojen käsuarsi lyötiin

ja vaikeni rohkcmi .smi:

me katsomme yhäti aikojen taa

ja uus toivo toimehen kannustaa
ja niin yhä taistelu käy, -

jos kajastaa vapauden huomen
tai jos sitä vielä ei näy.

Niin teemme työtä ja taistelemme

ja niin moni kaatuu kamppailu.ssa,

ja niin moni kalleimpansa antaa,

uhriksi kaikkensa, kaikkensa kantaa
ja unhottuupi . . . niin unhotumme.
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ei maailma kiitä,

ei otmea täällä,

ei seppeleltä haudalle riitä . .

.

ja uus polvi nousee

ja sama on taival sen .

.

.

2Vmi — niinköhän jatkuu yhäti eellehen?

Eiköhän koskaan vapauden päivä koita,

eiköhän koskaan totinen oikeus voita,

eiköhän koskaan vapaudu veri?

1jäisijyteenkö asti vaan

huokaa ryysyinen ihmismeri

ja kaikki, kaikki on ennallaan? . .

.

Ei väinkään kaikk' ole ennallaan

jos liekin orjutun kärsimyssumma:

selviöks' on nyt jo muuttumallaan

elonkysymys katkera, kumma.

Oji saatu jo valoa maailmaan,

on saatu jo edes sen verran

että "valkea mustasta" erotetaan,

jota nähty ei lainkaan kerran.
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On lietsottu pohjamudat elämään,

valonUipinät kirkkahat sinne

miss' uinaili voimat vac; pimeässään

eikä tiennehet — mik i ja minne.

On näytetty — nähnyt jo maailma,

että ne nousee, jotk' oli lyöty,

että ne nousee ja uskaltaa

ja niille on selvä sen hyöty.

Ja että ne kerran noustuaan

ei orjiksi taivu, ei pelkää,

vaan voittaen jatkavat taivaltaan

ja kantavat päätä, kuin selkää.

Ja että se uurtavi tulevaan

aikahan muutosta suurta,

varmana, milloin se joutuukaan,

ei murreta enää sen juurta.

Siis taistelu pitkien aikojen

ei mennyt, ei mene turhaan,

ei valo sammunut, ei elämä,

ei sortunut sortoon ja murhaan.
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Ja tässähän meillä on todistus

vuoskymmenen omasta työstä

:

tää kaikkihan melkein kohonnut on

kuin pilkkopimeestä yöstä.

Tonerjoukko tää satalukuinen

[xiin järkevin, elävin rinnoin,

elämänsuunnasta tietoinen

pyrkimyksin ja toimintainnoin.

Siis riennossa jatkamme taivalta

taas vuoden ja kymmenen eteenpäin,

ja taasen on muuttunut maailma

kun sitä katsomme jälkehen näin.

Ain eespäin — enemmän syttyjä vaan,

kuin koko tää karjala palaa

ja pimittäjillä ei loukkoakaan,

ei myyrillä toiminta-alaa.
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Kun sorrettu sorretun oivaltaa

veriveljenä, veljenä yhtyy

ja tietoa etsii ja tarjoaa

ja yhtenä nousemaan ryhtyy.
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Niin silloin on muuttuva maailma,
perin juurin, ja silloin vasta,

ja silloin vapaus korkeana

vie onnelien orjan lasta!
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iimnrapflliB'm BO0. osaston uuörn

talon aoa;atsiin.

Tämä Oli ihmeitä aikaa,

tämä on niinhuiii taiLaa:

Kim mykätkin puhuu

ja kuulcui kuurot

ja sokeat näkönsä saavat:

kun kuollehet herää haudoistansa

ratkoen, katkoen käärinliinojansa

ja aukenee tuhatvuotiset haavat.
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Kun porraspuut polkijan alta,

maasta, loasta, niin matalalta

uhmaten kohoo, näyttäen suuntaa,

ja vaatii ja oikeutta huutaa.



Kun liejuna Icoänmit suokin

saa lähtchcn läikkynän pinnan,

acn ueltlona oalunut uuoLin

elämän riehuvan rinnan.

Tämä on ihmeitä aikaa —
tämä an soaistun tunnon,

tämä on poljetun kunnon,

tämä on raatajiin, miehen jn naisen,

tämä on orjutun alammaisen

tajunnan sytlymä-aikaa.

Tämä on ihmisen ilmesty;i(iik(ui,

sen, joka sorluijeena jo nukkui,

sen, joka kurjiuiteensa jo hukkui,

joka ei tohtinut toivoa enää.

Kiihtyen maailman pyylehe' paulina,

hurjeten työn ratas pyörii,

ajatus nyt elämästä ci anna rauhaa,

palavoiden jokahinen hyörii.
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Kaalajaruiikankin aivojen summin

tajunnan salamat sinkoa

ja sielläkin syntyni myrsky.

Hän kiintävi koroansa luimnnn,

hän tuntee sen tuskien tyrskyt

ja herää: - järjen on päivä! —
hän itsekin salamoita linkoo!

Vuosia kymmenen tuskinpa vainen

ja meilV oli edessä lapsukainen

leikkihin lähtevä, maltiton mieli,

askele epävarma, kaihtava kieli.

Tunnetta sill' oli, intoa, uhmaa,

miehenkin mieltä jos lapsosta tuhmaa;

tietä se tunnusti — vastassa viita,

suuntaa se etsi ja siit' oli riita.
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Tunsi se toimintaintonsa palon,

näki se yöhön jo tuikkauan valon,

aavisti ehkä jo voimansa suuret,

maailman mahdiksi nousevan juuret.
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l*i('n' oli, ci sitä huomallii silloin,

pilkaten ehkä, jos jokn milloin,

tai oli kauhuna munkin ja nunnan,

peikkona papin ja seurakimnan.

Siitä se vuosien varrelle, varttui,

voimassa kasvoi ja tiedos.sa karttui,

kunnes nyt varmana astua alkaa

miehuusaikansa järeätä jalkaa.

Nyt sen jo kiniluiu liike ja ääni,

iskut sen tuntee jo mahtava lääni:

nyt se on heimonsa henkinen vahti

ja renkaana ketjussa maaihn(ui mahti.

Saartaa meitä mahti musta,

vainoverkoin kietoo se,

lisää hiiltä — piimuuta:

eikö sortuisi jo ne? —
Rautakoroiii käy ja viiltää,

verijäijet jättää tie:

missä ruhkeiu .*tilmä kiiltää,

sieltä uhrinsa se vie.
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KapHaalin rciuiin töissä

hallituskin hiinnostad,

sort.ijdininc purinnöissä

LailJxi konnat paihan saa.

Yhteiskunnan kurjat loiset

csiuallan aseissa,

miekankanlajana moiset —
tuo jo eikö kurjuutta?

Ahu:.' kaikuu uhka mrille,

i\las, taikka sorrutte!

Ylös, nastaamnu- me heille,

sorrosta me maisemme.

'

Tuomio jo tulkoon jijrkin,

murhauallan tuomio.

Sille kohotamme nijrkin,

oikeuden atk' on jo.'

Jylisköhön uhka teidän,

tijkkinne nuo loppuaan,

moukaritpa jijskää meidän

raskahilla iskuillaan

;

murenina vaikka vainen

rusentuvi muurinne,

sijntijij sijaan toisenlainen,

meidän linnamme on se.

13G
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IHläkuäUr i;ölä //</»/.

ixilon i)ilk<' luciir <>u IqiUä,

Uipact (iiiriiu/oii jo :.itu.

Siihjläiuiur luajcLoila. —
sdininullaisilU' jos nr,

korvet loimuin muAioila,

lämmitcllni niillä inc.

KäijLöön loisto, ixiiLkci linrjin

ellei mnulen voit eto;

oikeus imi väärijus kurjin? —
tuo mjt ompi vaaussu.

luii/köön tensio, isku s:uikin

vasempnun ju oikeaan,

niont' on kertaa lialnemmankin

vuoksi käyt II
tapparaati.

Rijsähdellä, rusahdella

antaa, kalpain kalskahtaa,

sotamarssin raikuella, —
ratkaisun se jouduttaa.

Ken on ollut porraspuuna,

loasta ken noussut näin,

poljettuna, pilkattuna,

iskeä voi uljain päin!
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/.,"/ lää ole "ratilmn krliitt",

vaan an ktdinin taonnan,

IcDon ci, sen imikLa ehta,

vaan on valppaan loiininnan.

Mutta sentään — län\pin\inä

.snajatkohan seinät nää,

knn n\e milloin ihmisinä,

tovereina ijhdiilään.

Knn me mieron vilnvainta

halaamme lämmittää,

helliellä taiteen tainta,

kehittijä, kehittä

Valma olkoon knrkihirsi,

kivijalka — niinkuin me!

Siispä pyhä voiman virsi

knnniaksi kodille

:

—

(Ikti yhlciscsli Inlnnalionnkn 1 mumi värssy.)
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JPohtaia-iilnnrfliitan anaialiatipn

kraäfuhlaan.

i
1 Hanka Iaistein nailasta jatkuu ui on,

yhä käi/dähäii kamasta kiistaa,

ja se alirirn laa/aa on laskematon

jolla naitija t naiitavat riistaa:

sitä ilkeni ovnol ni/t katkeriinpaan,

siitä karsinat ilunisel ijmpäri maan.

K \ansi jo on iiUhni])nillaan.

se on nostama huikeat teelmät,

se on hallinnut kansat, on nallinnul maan,
pian ki/psäl on viimeiset heelmät;

mitä nähnevi maailma ennenkuin

tämä vallijas viimeisel viljansa pui.'

Kehilijstä se loi, sitä jarrutti se,

vapautta se antoi ja kaasi.

l.V.)
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nänui nosti ttr lunilinnan Liilckitnllr.

iidnui ktirjmnlrit Itikuan se luusi: -

uihu niiinulhi, aiii/ltltu si/iiMininin,

uilxu .suniimiixt. oi, i>frirush<tiil,;n!

KttiLhi hiclili sr huippuihin liiiiLcimpiin,

loihti suurritu ihmeitten uuriin,

nosti loiston ja tiedon ju Lnlttnurinhin

tuvu.u'luksen:,(i stirtnmääriin:

ihniisiijiden sr toisaultu Luitahan möi.

hiiiitijkansun sr riisti ja polki ja iiii.

Niinpä ollahan liiödf/t j:t poljetut ni/t, —
kuku kuilusta m.usla nijt jaksaa'.'

Sukupoluirn silmä on himmrntipujl

ueriki/linjs.sä, ken i>elat maksaa.'

Kuka kesiäni nieläkin paikallaan

kun on kohdall'1 viimeinen ponnistus

uuun ?. .

.

Mitä laikkea kurjuutta kestimmekään,

mitä sortoa, raakuuden työtä, -

totta vielä me nostamme ruhjotun pään,

totta kestääpi kerran se lijödä.'

Sillä kerran on noustuna kuitenkin,

itse käytävä onnemme ohjaksihin.

\M\
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Viihn nirdiji jo saihliia mi,st<iniinf inr

i/lös snoshi tiiiii kansa jo hrräd,

!/h(i noslammr. Limnr.s jo uus' hiioinmr
jxiiiiän srILrdn näi/lläri Irrää;

Ltinxi .siH(ini]j<i /ioljrilu. jiiinuttu oi

uifln ihniis.sä rUiu j;i ncnlliu voi.

Loimme nuuiilmal mahliti, rlLkatilta,

totia Lrrnin tvr mijös sitä saamme,
sitä saamme mjl almuina, murusin!,
totta kerran me ki/lläiti jaamme;
totta kerrankin tajisemme nääntynehet
oiHil ternrel ja kukl:eal, kultaiset.'

Tulta, tarmoa tahtohvs siis joka mies.

kotisoihtiia ncslaos nainen,

hetki r(ttkaisun i-allua iwi kuka ties

ennenkuin sitä aruaumme nainen.

Poniu'stus siispä jännemmin jatkukohon,
kunnes voittomme taisteltu on!

Tämä taistelu suuri ja kunniakas
hedelmät ikiaikoihin kai} taa;

sitä aatetta palvella voit jumalanas.
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sillä min siltä pyydät se antaa;

pilvilinnoista, joit' ehkä uneksittiin,

voipi kohota elävä temppeli niin.

Vielä vastassa vallit on uhkaavina,

kädess' sortajan aseet ja tarmo;

tuhatkourinpa siis ylös moukaria,

isku sinne miss' ei auta armo;

joka kourapa jäntevä vartehen siis!

mitä kansaa ja heimoa, tuostapa viis!

Tämä hetkinen taas meitä liittäköhön

lujin, lämpimin sitehin yhteen:

pikkupyytehet pois vuoksi yhteisön,

korsi uhriksi vuoks' koko lyhteen.

Yksi tie, yksi mahti, mi vie voittohon,

onpi liittymys yhteen, se veljeys on.
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^uöburgn aoa. oBUBtan talon

auafaifliin.

Ne neuvoivat nicilä, että me emme
saa edes aatella järkemme mukaan,
ne karsinat aitasi ain' etehemme
ja sen yli käydä ei tohtinut kukaan.

Ne neuvoi, ne vaati, ne vainosi meitä,

ne peljätti, piinasi, kauhulla täytti,

ne maalasi helvetin, perkeleitä

ja hirmuisen jumalan kuvaa ne näytti.

Ja saivatkin mei.stä ne surkean raukan,
kuin eläimen saivat ja alhaisen orjan,
me kyyryimme edessä jokaisen haukan
ja ruoskia cnnoimme selkämme sori •
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Me tyydyimme Laikessa kurjahan muruun

ja kiitos me siitäkin Herralle suotiin,

me valmihit oltiin kaikkehen suruun

vaikka me toisille onnea luotiin.

Me raadoimme päivän niin pitkän ja

vaikeen

ja tyydyimme pahnoihin eläimen lailla,

me nöyränä kannoimme mieValan huikeen

ja uskoa koetimme järkeä vailla.

«

Me hopeita, kultia kaivoimme vuoret

ja mahdissa paisuivat herramme yhä,

niin uhrasi vanhat ja uhrasi nuoret

sen Molokin kitahan elonsa pyhän.

Ja turmio, kuolema saalista niitti,

ei maksanut näät orjan veri, ei henki,

ja nöyryyttä papit ja valtiat kiitti

ja kultana kääri sen kumpainenkin.

Niin kannoimme kauan me kahleemme
hiljaa,

niin sorrossa sorruimme, murruimme
multaan,

niin niitimme itselle kuoleman viljaa

ja vaitijaillemme valtaa ja kultaa.
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Ei henkinen nälkä myös vaivannut meitä

se niin oli lyöty kuin aineenkin puoli,

ja tuohan se suuresti tyydytti heitä

kun siitä näet heillä on pelko ja huoli.

Kas heillä on pelko : jos orjansa herää,

jos kyltyvät kantamaan kurjuuden iestä,

jos voimansa tietöin ne joukkonsa kerää

ja palkkansa vaativi otsansa hiestä.

Ja loppuisi mahtavan rajaton valta,

kun orja ei ojentuis ajajan vakoon,

vaan nousisi polkijan anturan alta

ja vaatisi tilille, oikeuden jakoon.

Vaan koHtipa aika, jo hulmahti tänne

myös maailman mahtava heräyksen humu;
mon' auahti silmä ja jäyähti jänne

ja monen jo aivoista häipeni bumu.

Ja löytyipä käsiä liiltohon lyömään

vannoen oikeutta taistella kcHfaa,

ja verensä kallihimmalla myömöan
ja kerranpa oikeuden täytenä voittaa
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Ja missä se kerran vaan alkunsa saapi,

se keräyksen henki, se orjien roslo,

niin siellä se paisuu ja milloitfaapi

ja jatkuen kiehtovi niinkuin koslo.

Niin myös kani meidän, ja koottihm nuiliti,

sen merkkinä seisuvi nyt tanut talo,

kuin majakka, karikon naarojen vahti,

kuin kylmässä liesi ja pimeässä valo.

Vaan ei rämä seinämät suojaa suurin,

lämmitä ei tämän kotimme liesi,

jos ei synny tietomme tarmosta muuri,
jos ei yhdy veljenä nainen ja miesi.

i Siis toveri, ken olet syrjässä vielä

ja sortajan aseena töitämme kaadat,
jo silmäsi avaa, jo joukkohan riennä,

kun kanssamme kerran sa kärsit ja raadat.

On nukuttu kyllin ja raskaasti aivan,

jo aika on herätä, jo järjen on vuoro;
on veisattu virret jo raakuuden, vaivan,
jo nouskohon vapauden laulujen kuoro.
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Jo aika on hyljätä alhainen pelko

ja fyytymys tyhmä ja orjainen tunto,

ja ottaa jo elämän sotkusta selko

ja ihminen nostaa ja ihmisen kunto.

Jos paino ja vainokin koveten kohtaa,

se raukka ken väistyvi oikeuden tieltä,

on raatajan oikeus tietänsä johtaa

ja kuunnella tuntonsa puhdasta kieltä.

Siis yhtehen raatajat, maailman mahti,

on oikeus meillä ja meidän on voitto!

Me itsehän olemme onnemme vahti

ja meidän on tulevan huomenen koitto!
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Pöl|;nia-iimttrBntau ta MiHrnnaiuin
BöH. kpfiHjulilaan.

Sortiimil jo oli meidän sarja ään',

soi Idrkkojrmme kolkot kellot vaan,

huokaus, kun kurjan painoimme me pään
sen synkeähän hukkui huminaan.
Iski kuokka orja, kynti orja aura,

kaatui korpi, halla, kasuoi vehnä, kaura.
Viikatten soi kalke, sirpin syönti,

voudin kirous ja ruoskan lyönti.

Vapauden ääntä paimen-torven

tärähdykset kainaloista korven. —
Päivä laski niinkuin vaski lyijy-yöhön!
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V(dta-äännä kaiken sotatorvet soi

kun linnuin joukot liikkui jahdillaan,

veriviljan töissä miehet, urhot askaroi
ja vaimot huohottivat vaollaan.



Kdiiruishclinä ja säilän säihhc,

Hliirpuhuin pönhkcilcvä räihkr,

tullattujen Liior.sat tanterilla,

linnain Lemut, remut iltaailla —
niinhin raskahasti virret pellon,

soraäännä kalke karjankellon. —
l-äii>ä la.ski niinkuin uaski lyijy-yöhun!

Historia liesi vainen ruhtinaat,

ne kuinka hallitsi ja loisti ne,

käsissänsä kuinka vaihtui läänit, maat
ja verokiinnitijkset niihin, me.

Pergamenttiin oppinehet hukkui,

linnain lumoon runoilijat nukkui,

opin miehet mielii herrojansa,

unheta sai raskaan osan kansa,

jonka vaivat, vaierrukset, kauhut

tyynnytteli kirkon uhrisauhut. —
Päivä laski niinkuin vaski h,'jy-yöhön!

Epäillä jos olevaista rohken ken
ja nero noutaa tohti järkeään,

pyöveli jo varalV oli sen

ja nähtiin vierähtävän jalon pään.

Miten .säätly oli korkeimmilla,

siinä aatteen rajat, tavan silla;
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A«/A/r/ ahtaluen kaavuin mukaan,
poiketa ei saanut, epäillä ei kukaan;
raskahasti vaan ja kärsimyksin
vaivan veritietä alas vieretijksin. —
Päivä laski niinkuin vaski lyijy-yöhön!

Ruhtinas kuin armon aurinko se on
mi loistollansa maata kasvattaa,
kansa, ilman sitä heikko, voimaton,
min joka tuuli voipi kukistaa.

Hallitsijaa varten siispä kansa
ynnä maa, miss' ahkeruudellansa
kansa kuningastaan kuvastukoon
vaipuin nurkumatta joka vakoon.' —
oli kansan laki, pyhä johtotähti,

johon aatos päättyi, kuten siitä lähti.
Päivä laski niinkuin vaski lyijy-yöhön.'

150

Vuosisadat valui synkkä ajan vuo
kuin verivirta yössä hiljalleen;

tyrskintään jos joskus kohos' tuo
se pyyhkäistiin ja vaipui syvyyteen, —
ja niin pysyi kiinni tiedon ukset,
ja niin jatkui turhat voivotukset.
näkynyt ei enää edes huomen koita
johon silmän nostain uutta unelmoida;
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o/.'.s liiulliil: siihen kaikki nukkui,

yöhön kansa jäi ja ijäks' hukkui. —
Päiuu laski niinkuin naski h/ijy-yöhön!

Eipä taakse; respäin aina

kehityksen virta vie

vaikk' an hiilas. vaikeakin,

pimeä ja pitkä tie;

se on luonnon pyhä laki,

ylin ehdo vapauden;
uudet toivot aina kohoo

kanssa uuden huomenen.

Sortunut ei .sortamalla,

verestäkin nosti pään
vapauden punakukka

luotu aina elämään.
Järjen kans.sa kahlittuna,

lyöty erin tuhansin,

poltettuna roviolla —
eli, eli .sittenkin.
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Nousee mjkijpäivän orja

ylempänä enlislään,

rohkenee jo ajatella,

ihmisenä noslaa pään;

rohkenee jo kurkotella

maailmojen rikkauksiin,

summiin käniensä töihin

sekä hengen antimiin.

Rohkenee jo uhmatakin

ruoskan syrjään työntäen

ja sen ihmisyyden i>uoksi

eikä fuskaa peljäten:

rohkenee jo oikeuden

vaatimusta julistaa,

lain, että yhteisonnen

tanner ompi tä nä maa.

Mut ei kaikki: joukko suuri

vieV on melkei i ennallaan,

nukkuu kaameat" unta,

niinku..L pelkäis tajuntaa;

vaikeasti, vaikeasti

heidät voittaa valitus,

niin on syvä synkän, pitkän

orjuusajan seuraus.
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Siixsi li/rcmiirii ixillit

hallilsccjti vielä maan,
siksi turhaa taislrlna,

uhriunta i/lui uaan:
siks' ci uiciä heikko turuaa,

liföti/ oikeutta saa, —
koska U^^finmt ci voima

joka väärän kukistaa.

Siksi vielä murhamuurit

murtamatta seisovat,

siksi vielä röijhkin ri/ntäin

ruhjoo kansan kahlijat;

siks' on vielä ri/övärillä

käski/n ase kädessä,

siks' on vielä ahkerille

kär.';imystä elämä.

Siispä inno.stusta ijhä

herätijkseu ti/öhömme,

ponnistuy.ta, vaikkfi joskus

näyttäiskrn se turhalle:

pisar pi.<saraan kun yhti/ij,

korsi iiitti/ij kortehen,

huomaamalta, uopea.-.li

kasvaa mahti kerraten.
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Emme ole enää " »l si "

:

lovi •n ' " 'ioiuit

l/ii maailman j .•i.->ii"

veljen A*. . ntavat.

Siixpä emme m\i>f.ka,t.i ^'eiko.:

äänettfi' ' un u , 'ma,
vallan pylvääl i i uni. m, ,.' <?

ehk'ei iiijönu i ntaa.

Mutia .sr on varjo vasta

mitä .sille todrtaan

tuon kun astuu jättiläinen

raskahaseen anturaan :

astuu ansat, aidat alas.

polkee telkehensä pois

Veli, sisko! Etkö riemuin

solu siinä olla .sois?

Viekää terveisenä sinne,

miss' on teidän pesänen,

että täällä taasen näitte

korkealla lipun sen,

jonka kylkeen piirretty on

koko elon pohjustus, —
yksi sana tuohon riittää,

sana vainen: VAPArS!
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ailitaliolmin lCa«aankoöin anafaiattn.

((IDm runoflta.

Takoi laikimskon ijössä

raion kammo, mahti musta
ikäkauden ihmisille

napaaden mm kiuöitä,

uli/n silmän sitehiä,

kantta katsojan ylitse.

Takoi taikauskon yössä

vielä toisetkin takojat:

vapauden, valon urhot

kalkutteli kantta puhki,

rikki kahleita rusensi;

ampui ajan vasamailla

tiedon kirkkaat taikanuolet,

älyn säihkyvät salamat.
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Kimnmhleli kirot heihin,

mahti mmta mijlvähtcli

;

verta himoi verildeli,

tanner hnljni hurmehesta;

nieli urhon, toinen nousi,

kolmas kolmannen sijalle.

Jos ei vainooja väsynyt,

niin ei urhot uupunehct.

Ilki nöyrät näkemiään.

Etsi orja omatunto

kohtalon koitinkiveä,

huusi päivää päästäjäksi,

jumaloitu juoksun ohjiin.

Ylpeänä istuimellaan

musta valtias väkevä

luki voimaloitsujansci

;

minkä milloin usko horjui,

minkä välähti valoa,

senpä uudisti yhäti

valtansa verisen koston;

senpä kahletta kovensi,

senpä painoi päätä alas.
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.V////a milon urhot iski,

takoi tiedon, taidon sepät,

kunnes rauahti rakoa,

päivä pilkisti jumalan,

kirkas, korkea kajastus.

Näki itsensä inehmo,

keksi orja kahlehensa;

kivun kärsijä kirosi,

piinan piinattu pajatli;

kurja kiros kohtalonsa,

onneton osansa nurjan.

Näki näkijä enemmän:
aatlehien aavat alat,

tiedon taijat ihmeelliset,

vapauden tiensä viitat

kauas ylhään onnelaansa.

Tuo on taival taitettuna

ihm iskunnan itkutiellä

järjen yöstä älyn aamun.
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Tuo on taival jatkettava

tiedon päivän kirkkauteen,

onnen suvemme ilohon.

Tuo on tieto tietäjällä

ken on aivonsa avannut
toden totena havata:

Järki opas on elämän,

vapaus on valtauoma
jonka kautta kaikki käijpi

kohden korkeampaa määrää

Liittymys on luote luja

pienten tietänsä tukea,

orjain nousta allikosta.

Tao, takoa kun taidat,

astu, tien kun suoran tiedät.
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©lytnn bob, kBB^\^i^imn iima 1912.

Oli aika, jolloin tiedon

hallitsi vain muutamat,
jolloin kansan ravinnoks' jäi

usko, taiat, jumalat;
tiedottuuden kammot, kauhut.

järjen pimeys kuin yö,
uhrit hirmu jumalille

jotka vitsauksin lyö.

Aika, jolloin mielivalloin

väkevämpi vallitsi,

jolloin kansan niinkuin karjan

ruoskan pelko hallitsi;

kysyttynä ei sen mieltä,

missään kuulunut sen ään;
julistettiin näin on sätitty,

kansa paljastihe pään.
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Käskyn käyden : solisopaan,

ueriviljaa niiltän:uän

!

miehet suori sille tielle,

veli Dusten veljeään;

siten kansan elinvoima

sortui sodan jalkoihin,

usein kylät autioiksi,

usein tuhkaks' tupakin.

Täällä korven raaka valta,

hallan tuhot, turmio,

tuolla ruoska, sodan kauhut,

hävityksen hurmio:

iskeä sai sinne, tänne,

väsyneenä, veripäin,

elää taikka kuolla sitten,

kansa kurja yhä näin.

Väänsi korvet, korjas sadon —
jumala jos salli näät, —

puri jäkälää tai kuorta,

halla kun vei tähkäpäät;

halla, taikka useammin

vei sen veroruhtinaat,

tahi uusi valloittaja,

joka otti pellot, maat.
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Taikka kynti toisen sarkaa,

toisen aittaan viljat vei,

orja isä, poika orja,

äiti, siskot ^amoin tein,

huomenesta päivän laskuun,

vuodesta niin vuotehen,

ruoskan soiden, verinaarmuin,

toivoa ei vapauden.

Loisii linnat, joita nousi,

hekumoitsi ruhtinaat,

joutilasten laajan lauman
ruokki orjan kyntömaat.

Tiesivät ne, että kurjuus

tappaa heidän kansoaan,
että kärsii se kun sitä

orjuutetaan, piinataan.

Sille ummisti he silmän,

sille korvan sulki he,

uskotellen: heitä varten

kansa on ja kaikki se.

Tunto sanoi: kaikki muuttuu
jos se pääsee tajuntaan;

etu vaati, kahlehia

siis he kiristivät vaan.
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Kansan ajatuksen piiri

oli tarkoin säädetty,

tiedon vaarallinen valo

kammitsoihin kätketty:

jos ken laski vapaudesta

ajatuksen ilmoille,

varotukseks' julmin tavoin

teilattihin kohta se. .

.

Julma aika, hirmu aika!

huudat ehkä muistellen.

Kammottava kerrassansa,

jos se astuis etehen.

Mutta — katso ympärilles,

mitä tänään kertoo se,

vakuudeksi povellesi

kätes paina, kysä.se.

Kilpakiihkoin Grottemyllyt

orjillansa jauhattaa

yötä päivää, hien, verin

aartehia kohoaa;
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kasvaa karvain valtakasat,

karttuu maitten rikkaus,

ylivuotaen jo hulvii

elon riistan runsaus.

Hekumoipi joutojoukot

utarilla onnen sen

minkä luopi työ ja nero,

tiede, taide hikoillen;

auki ilman estekortta

kaikki portit hekumaan,
kautta kullan hirmumahdin

ihmisjoukot hallussaan.

Kaiken luojat lapsinensa

harhailevat mierolla,

koditonna, onnetonna,

hekumoijäin tallata: —
kansa, kaiken onnen luoja,

kurjuudessa, näläs.sä

kaiken kylläisyyden kesken, — —
niin on tänä päivänä.

k

Ruhjoo ihmisruumihia

kurja mylly mammonan,

163



aina verta roiskahtapai

pyörähtäissä raitahan.

Ja tuo uudistuupi näytös:

orja hurja nälässä

huutaa runsahammin leipää,

saapi rintaan lyijyä!

Julma aika, hirmu aika!

huudat ehkä huomaten;
kammottava kerrassansa,

kuten aika entinen.

Mutta katso — väkisinkin

tämä aika valkenee,

väkisinkin orja kohoo,

tiedon valo vallitsee.

ff

Väkisinkin hengen yöhön
iskee järjen salamat,

repee uskon esirippu,

kaatuu kauhun jumalat;
äly punnitsee ja i:utlaa

elon eri arvoja,

orja tuntee ihmisenä:

mun on myös tää maailma.
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Tuntee sen ja oikeutensa —
kosk' on sukupoluein työt

hänen vaakapuolellansa

sekä karsimansa yöt;

tuntee sen ja punnitseepi

mistä käypä on se tie

joka kauan ikävöityyn

vapauteen hänet vie.

Yhteenliittykäämme vainen

!

siinähän se salaisuus,

siten kätkee kahlehemme,

sortuu julma tyrannuus.

Tieto tämä joka päähän,

joka poveen tuntemus,

silloin — ilman rukousta —
löytynyt on pelastus.

Innostusta veljet, siskot

kaksin kerroin karttukaa,

vaikeimpaan vielä työhön:

uhrautumaan varttukaa.

Pientä työtä tuhansina,

siitä suurta muodostuu,

tuhansina haarautuupi

aattehemme voimapuu!
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flauan «ia. Iwaitul|laan 3~fi p. Ifrtnilutttta 1813.

Kuin öinen hengähdys lyö vasten kasvoja
kun silmä siirtyy taakse aikaan menneeseen
ja seuraa raatajien, "rahvaan" taivalta

sen pyrkiessä korven yöstä keitaalleen:

sen taivaltaissa tietä pitkää, pimeää,
miss' uusi este, turma aina yllättää:

sen yhä taistellessa, toisen sortaen,

sen kylväessä, toisen sadon korjaten:
sen kantaessa raskast' elon-ristiään

niin monta kertaa nupuin, veressään,

sen kantaessa yhä uutta uhria

ja turhaan vuottaessa vapautta,

sen jäädess' sortuneena, kahlein, ristineen
ain uuden korven eteen, yöhön, pimeyteen.
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Se toivotonV on ollut kamppausta niin:

vuosituhannet ne hukkui tuhansiin

ja uusi kehitys nous vanhan hartaille,

mut yks' ci muuttunut, se jäi vaan ennalle \

tuo raivaajien orjantappurainen tie,

mi sentään kehitystä kultavaunuin vie.

Sen kärsimysten summaa muistellen

ja mit' on perinnöksi saatu, punniten
voi vielä soida korviin juhtain huohotus
ja ruoskain raatelevain vonyunla

ja emon itku, naisen, orjan valitus

ja orjan miehen syvä. synkkä kirous,

tai piinattujen tuskat käsiss' pyövelin
ja urhoin uhmalaulut pihtein tahtihin,

tai kalske vapauttajain halpojen
ja huuto yössä: Orjat, eestä vapauden
päin käykää rohkeasti, kaikki uhraten! ...

Ja taas on hiljaista, vaan verta juopi maa;
taas sammui toivo. usko. taas on yllä yö.
vaan jatkuu kolkko kamppaus ja työ

mi huojennust' ci tuo jos kuinka ponnistaa.

•

Ja niin on kamppaeltu tähän aikahan .

Ja silmäsi kun luot nyt yli maailman
se onhan viljelty, se onhan valoisa.
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se onhan kylläinen jtt loigtaua,

se soihdut ualistuh$en ylös kohottaa
ja kohieliaast' aivan niitä tarjoaa :

kas tässä, ihmislapset - vapaus ottakaa!

Se suuremmoista onhan kerrassaan
ja sifdän kohottaa voi kiitoksen:

mut hetkisen, ei tuota uskokaan
ja silmä etsivä käy sinne uudestaan;
se alas painuu, alle savupatsaiden,
joit' ilmaan synkeinä kohoaa,
ja tuntuu luokse ihmistrurastamojen
ja toinen maailma jo silmiin aukeaa :

se maailma, se sinullekin kuuluva,
mi ntfkyis-loiston, kehityksen taustana
es'isäin kärsimykset vielä kuvastaa, —
se maailma, se inhoittava karjala,

min lika, rääsyt, rammat, majat kaatuvat
ja nälän huojuttamat ryysyarmeijat
vaan Grottemyllyin tahtiin elää oloaan
ja hiukan vielä toivoo — tai ei toivokaan.
vaan vaipuneena tyhjään tylsyyteen
elonsa langan katkeavan toivoo vaan
kerrankin päästäksensä — vapauteen
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Sen nählyä» sun kohoo huokaus
ja tuska rinnastas ja suuttumus :

Voi kansa kurja, tuomittu jo kurjuulrrs,

et elää voi, uskalla et kuolla ees'

Sun nousta taikka sortua,

Kun paikaltasi liikahtaa

ijäisyyskö taruitaan?

Mut taasen silmä kirkastuu, pdii Loh".ia:

Kas tuolla joukkojen jo lipui Jitifrii",ui

ja valtaiHtmmin kaikuu huuto eniiiun

:

Päin käykää, orjat, eespäin. eestä impaudm,
se taistelun, se elämän on arvoinen!

Se paisuen jo vyöryy lailla lainehen
ja yhä uudet joukot mukaan tempaisee.
se vyöryy tuolla — alla savupatsaiden
ja yli asvaisien laaksojen,

se vyöryy teitä, joita kulkevat

nuo osattomiks jääneet armeijat.

ja maailman se täyttää humullaan.
mi kiehtoo, vetää, nostaa toimintaan :

Päin käykää, orjat, eespäin. eestä vapauden,
se elämän, se kuolonkin on arvoinen! .

WJ
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Tää kansa tuomittu ei ole kurjuuteen,

se vielä elää voi, se kuolla uskaltaa,

se vielä loastaan päin ylväin kohoaa!
Se voima, tarmo, joka kurjuudessakin
heiss' sokeana eli, työssä kuvastui,

se kohottaa nyt heitä ohjin tietoisin

ja vapauteensa heitä johdattaa.

Saa veltto voimaa jo, ja arka uljuutta,

ja lyöty nostaa vatrcn vaipuneen,

ja käsi ojenttunn lyö käteen lujana

ja voiton ketjuun liittyy rautaiseen.

On käynyt kamppaus jo polttopisteeseen

se kauan ei voi enää jäädä ennalleen,
vaan tekee ratkaisevan kaaoksen
mi taas on pohja uutten ajanjaksojen.

Se fyön on nousu valtaistuimellensa

kädessään väkevässä valtikka

mi suojaa lapsiensa oikeutta.

On jättiläisen uinuneen jo uhaten

käsvarsi kohonnut ja rautarystynen

lyö orjuuttajäin telkiin täristäin:

Pois teljet lau'aiskaatte. tai ne murtuvat,

ma haluan jo käydä eteenpäin
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ja sit' ei enää estää voi ees jumalat!

Pois teljet lau'aiskaa ja käykää tilille,

suuremmaks päivä päivältä vaan käypi se

min suoritus on ehto viim^'inen! . . .

ÄiV ällös enää lapsillesi opeta

orjuuden nöyrää tietä, kurjaa, alhaista,

mi kahleitansa murtuvia lujittais

ja jatkais kärsimysten synkkää tietänsä —
niin ällös tee sä enää äitinä,

vaan rohkeutta, uhmaa heihin puhalla
ja poltinraudoin sydämeensä kirjoitafi

Päin käykää, orjat, eespäin, eestä vapauden!
Se elämän, se kuolonkin on arvoinen!
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